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Θεόδωρος Βρυζάκης {·πύ Δ. Κ. 
ηΕρ1 Ζέχνης ’Ιω· Αυπ^ ύπό

τά καλλιτεχνικά έργαστήρια (ΘεΟφ(ίνη;
Δημητρίου— Αγγελ.κή Στεφάνου) ύπό Δ. Κ

Νοτιάδες υπο Ίω. Πολέμη

Σταλαγματιές. ύπό Άμαράντου.
Ί βάμματα καί τέχναι.

Σπ.

Ε I

'Ελλάς σινάζ 
Θ. Βρυζό-η.

Θεόδωρος' Βρ υζάκης. » ; -μ»,
• '^σίατοϋΚαη,άλη.ΰπδΘ. Βρυξάχ^ ■ 

β^ός του Ναυπλίου, ύπδ Θ. Βρυζάκη. 
ευλογία Τής σημαίας τΓ ‘Ελευθερίας 
υπό Θ. Βρυζάκη. * 5

2 ο έν Πεεραεεΐ στρατόπεδον τοϋ Καραϊσκά- 
υπο Θ. Βρυζάκη.

Τά Εαντιωτάκια.
Γεώργιος Εύστα&ίου.

"ΓΗΛΕΦΩΝΟΝ
f/‘ΉΊΖάνφ. _ Τό <Ελληνΐ3(όν ΤμΓι|ια χ_.Έχ_ 

Φ<??ΥκίΛ!Ου βά ά'^η mv 
■νη^Χ ^“Υ«« τών 'Ελληνικών άρ.
~ ςχζν*1 οά **δω-

Ι τ^νη·~ΐ^ίωί ^'^ται τόν φωνο 
1 · Χ ν XT’’ '“υ·θ'τθ;

ΟδΑου δεσπο,νι; Σπεράντσα I., γνι,κττή δ.ά τό ά- 
μα της. Π ομοωτης, μέχρι -ζα1 α^οϋ το0ξ6^ν ... 

ματος καταπΛηκτική. 5 ρ 1
Π ε ρ ι έ ρ γ φ. _ Αρκεί νά άναλογισβτϊτε οτι κατά 

το έτος 1907 έξητήάησαν 29,040 πτυχία νέων έφευρ·.= 
■οεων έν μόνη τή ’Αμερική. * '

jzfinlPeP™E,A Τ°Υ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
( Pi^j^cy πανεπιστήμιου 
ειδοιιοιΕΙ

Οτι μηδενος έργου ύποδληδέντο- εί- ΤΑ ι-„

--

r j'-a= «<*■-. ή

βό^· W-ώ; έπ£^ΟΥαζόμενα..
-> 1α χειρόγραφα καΟαρώ- κιά ιύ«ν«., ·,

^^5**"· * * ·»»-* «■«« 

Εγ Αθήναις τή 3 ’Απριλίοΰ 1915.

θ Αντίπρυτανι ς 
Ε. ΛΙΕΣΟΛΟΡΑΣ

· ·./ ’ Δ ° Π Ο I Η Σ IΣ-eis τους νδβ°ληπταςτής„6Λε(Ος Α&.ην-γ> R ■ 
αίας και Αμαρουσίου ”ν”7

Φέρομεν είς γίβσιν ών κ κ - ,

Δέον οΟεν πρός άποωυνί.ν __
συμμορφωΟώοιν ρϊ 
τέρω.

’Εν Άθήναις τή
(Έκ τοΰ ύβραυλεκοΰ γραφεΐ,υ τοΰ*έή^>υ ’Αθηναίων)

αποφυγήν παντός παραπόνου νά 
κ. κ. υδρολήπται πρό; τά άνω-

6η ’Απριλίου 1915,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

των τροχ,οδρομι,Λ·, κατηρτίσάησαν οί πίνακε- τών

=;

Λ ζ' ·ω- Υνώσ'ν τά Κθ1ν0ν κώ ^άλη τ J 
*'*7 έ “7“ν ^“τηρήσεις του εί; τούς κ κ 
Δήμαρχους Αθηνών καί Πηραεώς, τιώσομΑτ.- X 
ουτφ μηνιαίας άπό σήμερον προθεσμίας.

' Εκ τοΰ υπουργείου τή; Συγκοινωνίας)

sxs·^
- ’ *—*.............

α.Λ·, κ^ΛθΓε?οπογΔ°ν
ρ'δΙΕΎΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΕΝΤΥπηΚίΣ^τΗΣ'κυα ·■—

χε^ΚθΕΜ*.:
εικόνων. Σελ. 1 < 4. Δ». · Q

2ελ. 64.-Af. <· .or—Ac 2.
ΦΤΑΛλΓηΜΕΡΟΑΟΓι0Υ· 'Εντυπώσεις σκέ

ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1· j
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα, '-εκ. 84. , Δρ.

Πωλοΰνται εϊς τα ηραφεια μας , 
Jid τούς συνδρομές τής -Πινακοθ,^ εις 

ftyidv της τιηης.

I ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡίΑΠΗΡΙΟΝI JEN ΑΝΑΤΟΛΗι 
Γ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ», 

τη “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πί.·α? Ν. Γι'ίη Φω- 
Τ?οτι·ίΠ& '>9·

4γ“θ ΠΟΝΟΙ,, ΑΤοππέ R«a/«tJSa-
Δ V» «έοόν Έπί ·0ίΙα,Λ,κΟΙ· χάρτου Λρ 1

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕ1ΟΝ,, 'Μμ« Ν· A,ia>ta(·"1 xa‘ 

ΤΟ^ΠΑΣΧΑ ΕΝ ε/λΑΔΙ., Φρί^ ·Αω·

Η “Α ΙΩΡΑ.'’ πί"^ Vigor. Φωτοιναία fit μ*Τ« °VU‘a 

Ο0·ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,, 

ο «οϊτο7^ ,γτ'0·'

θ,,ί,οπ Δ εΑ- μέχασζήμσ· ,

τη ΟΝΕΙΡΟΝ <·. nargehm Φωτοτ^α δβ. 
Οθ-ΖΕΥ-ΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, 

οΧαφΤα^ 

“Λ^Μη”60^^ ΛΟΓΟ·,,;<ΟΠΟΥΛΟΣ„ ΈαΗιτε- 
Δ0ΜΗΓ ’'αραβία. Λρ. 1.

'ΓΕΝΝκ ΛΗΟΡΡ- ΛΡ· 1

,ι'ΙΟΝ Τ ’ 1912 Σ'λ. 250. ΕΙκωα-
.. ...·■■ Λ . t

Διά τούς αυυδρομητ:.ς ^"Πινακοθήκης..^ τδ 

ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
’AltΟ τοΰ Α' μέχρι τον ΙΕ ’έτονς 

εΤρίσχοτταν εϊς ώ YQ«<ROV μας 
χρυσόδετο! έκαστος δρ. 15, οί απλόδετοιδρ. 12. 

’ 4εά τους άγορδζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται ί'κπτωσις 25 τοΐς ο)ο^ 

Καλύμματα χρυσόδετα
Ζΰζ “3ΐιναηοδήηης., 

δλων τών έτών πωλοΰνται είς τδ γρα- 

φεϊον μας άντί δρ. δύο έκαστον.



ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ 
CEsnojNicns τριανταφυλλιού 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ· ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ 
ΤΗΣ A.WI. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 

'Οδός ΙΙανεπιιίτιιιιίον ϊβ καί 2(!<ι.

ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
διά δεσποινίδας σπουδαζούσας ζωγραφικήν. — Χχέ- 

οιον, ελαιογραφία κλπ. — ’Ατελιέ κ. Ευαγγέλου 
Ίωαννίδον, έν τφ Ζαππείω 9—12 καθ’ έκάστην.

COURS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ααηοίΝίζφΣ MAPIAS 5<ΟΥΦΟΥ

Χχέδιον, pastel, ελαιογραφία:, ύπαιθρον. Δέχεται 
μαθήτρια; άπό 1 8)βρίθυ. Οδό; Κωνσταντίνου 11α- 
λαιολίγου 8.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
ΤροποποιηΟείση; τή; κλίμακα; τών τόκων τών εί; 

τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων εν 
ίΦει ή επί προθεσμία, δηλοποιείται, οτι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τή; Έλλάδο; δέχε
ται παρά τε τω Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐ; *Γ- 
ποκαταστήμασίν αυτή; καταθέσει; εί; τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέα; έν δύει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω’

1) 1)2 τοΐ; ο)ο κατ’ έτο; διά τά; έν οψε: άποοο-
τέα; καταθέσει; μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000 πέραν τοϋ πο
σού τούτου τοΰ τόκου' όριζομέ.ου εί; 1 τοΐ; ο)ο κατ’ 
ετο;. Λϊ καταθέσει; ' ά< καί εί;
ανοικτόν λογαριατ· ' βι
βλιαρίου λογαριαομ, _ .ο; f-πν.

2 τοΐ; ο/ο κατ’ έτο; διά · καταΟέσ . 
τέα; μετά έξ μήνα; τουλάχ

2) 1)2 τοΐ; κατ' ετο; δια τα; καταθέσει; τά; άπο
δοτέα; μετά εξ μήνα; τουλάχιστον.

3 τοΐ; ο)ο κατ' έτο; διά τά; καταΟέσ-ι; τά; άποδο- 
•ίέα; μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοΐ; ο)ο κατ’ έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άπο
δοτέα; μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοΐ; ο)ο διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά 
πέντε έτη τούλάχιστόν, ω; καί διά τά; πέρα τών 
πέντε ετών, ή τά; διαρκεΐ;.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσει; εί; χρυσόν, ήτοι 

είς φράγκα καί λίρα; ’Αγγλίας, άποδοτέα; έν «ορισμένη 
προθεσμία ή οιαρκεΐ, επί τόκω

καταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.
» 1 έτου;
» 2 έτών
» i έζώ·ι
» 5 έτών

1 1)2 τοΐ; ο) ο κατ’ έτος διά
2 > 1» » » »
2 1)2 » » » » »
3 » » » »
4 » » » »

Αί όμολογίαΐ τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικά! ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαίον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αίτή- 
ιει του καταθέτου παρά τοΐ; ' Γποκαταστήμασι τή; 
Τραπέζη; εί; τό αύτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατά- 
ϊεσι;.

ΙΙ^ός τούς κ. κ. Ί'δρολήπτας τΰς 

πόλεως ’Αθηνών.

Προοκτάοΰνται οί κ. κ. υδρολήπτου ΰ.τως προοέλθωοιν 
eli τό ταμεΐον τοΰ Δήμον και καταβάλοοοι τό άντίτιμον 
τοΰ ϋδατος τρέχοντος ντους, καθόσον ίν ίναντίρ περι- 
ατώοει ή υδραυλική υπηρεσία τοΰ Δήμον θά ευρεθή είς 
τήν άνάγκην νά ενεργήοη τήν αποκοπήν τοΰ ΰδατος.

(Έκ «>ΰ νδρανλικοΰ τμήματος τοΰ Δήμοι’ ‘Αθηναίων).

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ
Ι~1 ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ — 'Οδός Έρμου

Πλούτος γραφικής ύλης.—’Έντυπα καί. επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —’ Εργοστάσιου φακέλ- 

λων τελείου.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί 

εξωφύλλων παντός είδους καί πόσης ποιότητας. 

Χάριης εφημερίδων.—’Επιστολικά δελτάρια. Β 

Εΰθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ- ΞΑΝ®ΟΓ[ΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικότερου φωτογραφείου τών 

"·(. '— Μηχανήματα τέλεια.—Ταχότης. 

αι ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις Ηαλλιτεχνιηαί.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΓΑΗΣ

MIX. 7ΧΡΝ1ΩΤΟΤ
'Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42

ΕΝ ΑΘΜΝΑΙΣ
ΘΚα^ιζεχνιηη εργασία

Τιμαι συγκαζαβατίκαι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΕ
. Γ λύπτης

Διπλωματούχος τής Καλλιτεχν. οχολής ‘Αθηνών. 
Έργαστήριόν έν τή όδώ Άναπαΰτεως

Τμήμα μνημείων

’Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμήσεων.

ί<
Θ. Βρυζάκη.

Ή 'Ελλάς συνάζουσα τά τέκνα της

.'β παιδιά μου, όρφανά μου 
σκορπισμένα έδώ κ’ *'·»’-



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Κ «ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ χ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡ,ΤΖΑΚΗΣ

ΙΣ τήν «Νέαν Πινακοθήκην» 
τού Μονάχου υπάρχει ζωγρα
φικός πίναξ Έλλη’-ος ζωγρά
φου, τον όποιον ικανοί άγνο- 
οϋσι παρ' ήμί·?. Είναι ό καλ
λιτέχνης Θεόδωρος Βρυζάκης 
•—εις τόν κατάλογον τοϋ μου
σείου τοϋ Μο ·άχου αναγράφε
ται ελληνιστί «Βρυσάκις» — 
έκ της μεγάλης καί γνωστής 

, , θηβαϊκής οικογένειας.
Ο Βρυζάκης «γεννήθη έν θήίαις τή 31 Ό- 

κτωβριου 1814. Μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός 
;δυ Πέτρου Βρυζ ' --''-' τος κατά τόν
Ιερόν Αγών" ' '·

βεν ό άείμνηστος h.
τόν είσήγαγε·? ώς J- ..
του Ευθυμίου Βρυζάκ. , . . ονομαστόν ν
Αίγινη Ορφανοτροφείου. όπου είσήγοντο τά ορ
φανά τών αγωνιστών. Μετά 6—7 ετών μαθη
τείαν ο Θ. Βρυζάκης έξήλθε τοϋ 'Ορφανοτρο
φείου έφηβος πλέον καί παρέμεινε πλησίον συγ
γενών του έν Αθή-αις, όπου τόν έγνώρισεν ό μα
καρίτης θείρσιος, διδάσκαλος τοϋ Βασιλέως "0- 
θωνος. Ό θείρσιος. διαγνούς την προς τήν καλ
λιτεχνία- κλίσιν τοϋ νέου Βρυζάκη, τόν παρέλα
βε μεθ έαυτοϋ είς Μονάχον και είσήγαγεν ίδιαις 
δαπαναις είς τήν αυτόθι Καλλιτεχνικήν ’Ακαδη
μίαν. Κατα τά έτη τών σπουδών αύτοϋ ό Βρυζά- 
κης εςεδήλωσε τό καλλιτεχνικόν αύτοϋ τάλαντον 
ό δε θείρσιος. έπιθυμών τήν τελειοποίησίν του, 
απεστειλεν αυτόν ίδ,ίαις επίσης δαπάναις προς έ- 
πισκεψιν τών διαφόρων καλλιτεχνικών κέντρων 
?ής Ευρώπης. Ουτω ό Βρυζάκης έπεσκέφθη τήν 
I αλλιαν, τήν ’Ιταλίαν καί λοιπά καλλιτεχνικά 
κέντρα, και μουσεία, κατόπιν δε, προκ,ειμένου νά 
έπιοοθή, κατά την, επιθυμίαν τοϋ θειρσίου. είς 
την συγγραφήν πινάκων, θέματα έχόντων τόν ιε
ρό^ αγώνα τοϋ 1821. κατήλθεν «ίς τήν Ελλάδα 
περί τό,έτος J848—50, όπου έμελέτησε τάς φυ
σιογνωμίας τών ζώντων αγωνιστών τής 'Ελληνι
κής Επαναστάσεως, έλαβεν όσας ήδύνατο πληρο
φορίας περί τών άποθανόντων, έπεσκέοθη τό Μ--- 
σολογγιον, τήν Μονήν τής Άγιας Λαύρας καί 

18

πλείστους άλλους ιστορικούς τόπους καί έπανήλ 
δεν εις Μονάχον. Εκεί έγραψε τόν μέγιστον πί
νακα της Ε ς ο δ ο υ του ΑΙ εσολογγίου 
δστις έβραβεύθη διά χρυσού βραβείου είς τήν παγ
κόσμιον έκθεσιν τής Βιέννης τοϋ 1853, καί δστις 
άγορασθεις υπό τοϋ ακραιφνώς φιλέλληνος βασι- 
λεως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου, έδωρήθη εί 
Μο.·σε'·ον τοϋ Μονάχου, όπου καί 
τα έγραψε 
λευθερίας 
δστις είναι 
κην» τοϋ 
λαδος», ηιυι την ,ιο/.Λαοα συναζουσαν τα τέκ χ 
της. οποο είκονιζονται αί μρρφαί όλων τών πρω- 
τεταιρίστων τής Επαναστάσεως, «τό έν ΙΙειραιεϊ 
στρατοπέδου τοϋ Καραϊσκάκη», «τήν Πυρπόλη- 
’-<ν τής Γουρκικής Ναυαρχίδος ύπο τοϋ Κανάρη». 
"Τήν Σύσκεψιν τών οπλαρχηγών τοΰ Μωρέως 
προ τής μάχης τών Δερβινακίων», «τήν θυσία- 
τοϋ Καψαλη». ήτοι τήν ύπ’ αύτοϋ άνατίναζιν τής 
πυρίτιο αποθήκης, «τον Τυφλόν τοΰ Ναυπλίου» 
κλπ. ΙΙλήν τούτων ό θ. Βρυζάκης έγραψε καί 
ο.'Λλους πίνακας επι άλλων θεμάτων, έξ ών τινες 
μέν έπωλήθησαν έν Γερμανία είς ίδιώτας. άλλοι 
δέ,ηγοράσθησαν παρά καλλιτεχνικών αυτόθι μου
σείων. ένθα καί εόρίσζονται.

Δύο αντίγραφα τοϋ πίνακος τής ’Εξόδου τοϋ 
Μεσολογγίου έκληροδότησεν άποθνήσκων ό θ, 
Βρι-,ακης εις τον Δήμον Μεσολογγίου καί τό 
Εθ ιζον Πανεπιστήμιου. Είς αυτό δέ κατέλ-.πεν 

έπίσης διά διαθήκης καί όλους τούς άλλους πί
νακας. οίτινες κατά τήν επικρατούσαν έν Έλ
λάδι άκηδειαν ευρισκονται έρριμμένοι είς τά υπό
γεια τοϋ Πολυτεχνείου καταστρεφόμενοι έκ τή: 
υγρασίας. ΙΙοϋ ήδύνατο ό ατυχής καλλιτέχνης, 
τοϋ όποιου οί πίνακες τόσον έτιμήθησαν έν τή ξέ
νη, νά φαντασθή ότι οί κόποι όλης του τής ζωής, 
τους όποιους ένεπιστεύθη είς δημόσιον ίδρυμα τής 
πατριδος του θά έθάπτοντο ούτως έν άφανίφ και 
καταστοοφή:

Ό θ. Βρυζάκης άπέθανεν έν Μονάχω ςή 7 
Δεκεμβρίου 1878.

; τό 
„ ·. < - εύρίσκεται. Εί-

«Τήν "Τψωσιν τής σημαίας τής Έ- 
ύπό τοϋ Γερμανού έν Αγία· Λαύρα», 
άνηρ,τημένος είς τή- «Νέαν Πινακοθή- 

„ Μονάχου,, «τήν Άποθέωσιν τής 'Κλ
ητοί την Ελλάδα συνάζουσαν τά 

όπου^ είκονιζονται αί μορφαί όλων τών π:

’Εάν άναλογισθή τις ότι πίνακες τού. Βρυ- 
,ακη υπάρχουν ανηρτημέ· ο: εις μίαν άπό τάς με- 

γαλειτέρας Πινακοθήκας τοϋ Μονάχου, ητις φι
λοξενεί αριστουργήματα τοϋ Κάουλμπαχ. τοϋ Λέμ- 
παχ. τοϋ Λέφτς, τοϋ Μπαϊκλιν, τοϋ 1 ύζη και ό
μως έργα του υπάρχουν έν Άθήναις όχι κοσμοϋ - 
τα, ώς θά ά έμενέ τις, τήν περίφημουδιά τήν ά- 
φάνειάν της ’Εθνικήν Πινακοθήκην, άλλα κατερ- 
ριμμένα έπί σειρά·? έτών είς υπόγειον τοϋ Πολυ
τεχνείου,δέν δόναται ή νά θλιβή.Νά υπάρχη οιευ- 
θυντής Πολυτεχνείου, διευθυντής Έθνικ.Πινακο- 
Οήκης, τμήμα γραμμάτων καί τεχνών είς τό 
'Υπουργείου τής Παιδείας καί νά κατάκεινται ως 
άχρηστα έργα καλλιτέχ ου, οστις εις τήν πρό ε
ξήκοντα έ-ώ» Ζ.οχήν ήκμαζεν έν Μονάχω, έργα 
άλλως τε * " θέματος εχοντα καί ιστορικήν α
ξίαν, είναι τι ακατα-όητον. Ό υπουργός τής Παι
δείας πρέπει νά έξυπνήση όλους αυτούς τούς κοι
μισμένους καί νά άξιώση νά λάβουν έπι τέλους 
ενδιαφέρον διά τούς πί'ακας αυτούς, έπιτελούν- 
τες οΰτω τό καθήκον των, διά τό οποίον αδρό
τατα αμείβονται ύπό τής Πολιτείας.

Οί πίνακες κατάκεινται είς μίαν γωνίαν φθει-
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βελ». Συμπληρουμεν

1Σ τό ύπ’ άρ. 159 τεύ
χος τής «Πινακοθήκης» 
έφέραμεν ώς παράδειγμα 
περί τής ιδέας, ήν εί/- 
ό I. Δυπρέ περί 
τόν «θάνατο' 1 

δι’ άλλου έργου του, οπερ 
περισσότερον ενδιαφέρει ήμάς, διότι απεικονίζεται 
έπ' αύτοϋ ό Μέγας Κωνσταντίνος και ο Ηρα-

Εί- τόν περιώνυμο- ναόν Santa Croce — το 
Ίταλΐκόν ΙΙάνθεον —, όπου φυλάττονται τά όστα 
τοϋ Δάντη. Μιχαήλ Αγγέλου, Γαλλιλαιου, Μα- 
καβέλλη, Φωσκόλου καί άλλων, έπρόκειτο να τε
θούν έν τή προόψε: ά άγλυφα, άρμόζοντα εις την 
περιλάλητο·? ταύτην έκκλησία·?. Είς την μεσαία·? 
θύραν έπρόκειτο νά τεθή ό θρίαμβος του 
Σταυρού, είς τήν δεξιά-,τό "Ό ρ α μα του 
Κωνσταντίνου καί είς τήν άριστεραν η 
Εύρεσις τοϋ Σταυρού. Ο αυτός καλ
λιτέχνης είχε·? ήδη φιλοτεχνήσει τήν Πανα
γίαν διά τήν αύτήν πρόοψιν. Ιό θέμα ήτο Ους- 
κολώτατον. Επρεπε να σ.λλάβη μεγάλην ιοεαν, 
υψηλήν καί πλούσια', ένώ ό χώρος ήτο μικρός. 
ΊΪ προσπάθεια νά μή μειώση τήν μεγαλοπρεπείς 
ήτο δυσχερής. Καί όμως ό Ιταλός καλλιτέχνης 
κατώρθωσε μέ φυσικότητα νά άποδώση παραστά
σεις μεγαλοπρεπεστάτας, «νευ αλληγοριών, αλ
λά διά πραγματικών προσώπων, τά όποια σιηιδο- 
λίζουσι διά τής προσωπικότητός των την ολην 
ύψι-ϊτή ιδέαν τού Τίμιου και Ζωοποιού Σταυ

ρόμενο·.. Ό πίναξ τής «θυσίας τοϋ Καψάλη» εΐ 
ναι ήδη ήμικατεστραμμένος. Ό ανεψιός του καλ
λιτέχνου κ. Γ. Βρυζάκης, άφοϋ δέν κατωρθωσε 
νά πέρισώση τά έργα, ήδυνήθη τουλάχιστον να πε- 
ρισώση φωτογραφίας αύτών, αιτινες διά πο/./.ου 
κόπου έλήφθησα- καί αύτάς δημοσιεύομε·? εις το 
σημερι όν τεύχος. Είναι δέ ή πρώτη φορά, καθ 
ήν γίνεται δη;αοσίευσις αύτών. Είναι επείγουσα 
άνάγκη νά μεταφερθούν τουλάχιστον, είς το Ε
θνολογικόν Μουσείο·?, είς δ καί κυρίως ανήκουν, 
ώς έκ τών ιστορικών θεμάτω-. Διότι δ Βρυζάκης 
δέν έ-ωγοάφησε τούς πίνακάς του φανταστικώς, 
άλλ’ έκ τοϋ φυσικού. Τά είκονίζόμενα πρόσωπα, 
εϋκρινώς διακρινόμενα, εϊσιν αι πραγματικαι μορ
φαί' τών άνδρών τής Επαναστάσεως, γενομεναι 
τήν έποχήν έκείνην ώς προσωπογραφία!. ’Επίσης 
αί' στολαί καί αί λο-.παί λεπτομέριιαι τών εικό
νων έσχεδιάσθησαν κατόπιν έπακριβοϋς και ειδι
κής μελέτης.

Δ. Κ'

ρού, θριαμβεύοντος διά τής θείας ’Αγάπης. Εί- 
κονίζεται ά ωθεν Σταυρός, άκτινοβολων εν μεσω 
ά—'έλων έν. στάσει λατρείας. Έπί τής κορυφής 
τού όρου, ’■ ' --ευχόμενος, έκφράζε· τήν
τάσιν τοϋ νεύματος προ'ς τήν θ,εο-

·Λαί - -ι« προσευχής τής θείας
Χάριτος, -, ογονεΐ καί φωτίζει το πνεύμα
τών ανθρώπων. II αγάπη καί ή γνώσις, αί όποίαι 
προέρχονται έκ τού Σταυρού καί είς ιόν Σταυρόν 
έπιστρέφουσιν. έκφράζο-τα: διά τού εςής τροπου: 

Εν τώ μέσω τοϋ αναγλύφου είς Σκλάβος, δι- 
αρρήξας'τάς άλύσσεις τής δουλείας, ύπεγείρεται 
έκ' τού λίθου, ύφ' δν κατέκειτο, και ατενίζω·? προς 
τόν Σταυρόν, ευγνωμονεί διά τήν έλευθερια·?, ,η- 
τις διά τού Σταυρού διεδόθη άνά τήν γην και έφ 
ής ό θείο: λόγος ήκούσθη τής ανθρώπινης aos/.- 
φοσύνης. Παρά τω Σκλάβφ, κείται γο'-υπετης 
εις όϊγριος. του οποίου ή ήλιθιότης, ή βλοσυροτης 
τού βλέμματος ήμεροϋται καί φωτίζεται από την 
λάμψ-.ν τοϋ Σταυρού. Αυται αί δύο προσωποποιή
σεις. αί έκφράζουσαι γενικήν ιδέαν, είκονιζονται 
έν τώ μέσω, προς τά κάτω, άφίνουσαι χώρον δε- 
ξιόθεν καί άσιστερόθεν διά τάς εξής προσωπικο- 
τττας: Προ: τά δεξιά είαι ό Μέγας Κωνσταντί
νος. ό ιδρυτής τής Βυζαντι-ής Αυτοκρατορίας και 
τοϋ Χριστιανισμού ίσαπόστολος, συρων το_ ςιφος 
έπί τώ όράαατι τοϋ Σταυρού έν τώ ουρανω μ«τα 
τής επιγραφής έν τούτω Νίκα. Παρ» τψ 
Κωνσταντίνα ή κόμησσα Ματθιλδη εκ Κα-ωπης, 
ήτις διά τής ευσεβούς στάσεώς, της νπενθυμι,ει 
τήν προς τήν εκκλησίαν στορ-?ην κ» την ροη- 
θειαν, ήν τή παρέσχε κατά τών έχθρών, και την 
αγάπην προς τήν έλευθερίαν τών ιταλικών πολι-
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τειών. "Οπισθεν της ή μετανοούσα Μαγδαληνή, 
κεκρυμμένη έκ τοΰ άγιου φόβου, όπως δείξη ότι 
ό ζήλος τών σαρκικών ηδονών νικάται ΰπό τοϋ 
θείου Έρωτος. Γονυπετής ό “Αγιος Παύλος, ό 
κήρυξ τοϋ Ευαγγελίου και τών εθνών ό 'Από
στολος. “Οπισθεν τούτου, γονυπετής επίσης, μέ 
βιβλίον είς τάς χείρας, θωμάς ό έξ Άκυινου, ό 
έκ τών σημα'τικωτέρων σχολαστικών φιλοσόφων, 
οπαδός τοΰ Αριστοτέλους και μέγας παρά το’-ς 
δυτικοίς, οιτινες καλούσιν αυτόν doctor Uni
versalis καί Angelicas και τόν κατέταξαν με
ταξύ τών άγιων. ’Οπισθεν τοΰ Μεγάλου Κων
σταντίνου είναι ό αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος, ό άνυ- 
ψώσας πανηγυρικότατα τόν Τίμιο» Σταυρόν.

Δεξιόθεν πρωτεύει ό Μέγας Κάρολος μέ τό ξί
φος είς τήν μίαν χείρα και τήν σφαίραν μετά τοΰ 
Σταυρού είς τήν άλλην, όπως απόδειξη τήν απο
στολήν τής διαδόσεως τής χριστιανικής πίστεως 
καί τής κυριαρχίας, ήν απέκτησε διά τής δόξης 
τοΰ Σταυρού. Πλησίον του είναι ό Δάντης, ή με- 
γαλειτέρα χριστιανική διάνοια, κρατών είς τάς 
χείρας τήν θ ε ί α ν Κωμωδίαν. Παρά τώ 
Δάντη ό έξ Άσιζης άγιος Φραγκίσκος, ό ιδρυτής 
τού ομωνύμου εκκλησιαστικού τάγματος, ό έγκα- 
ταλείψας τά πλούτη, διά νά άφοσιωθή όλος είς 
τήν προσευχήν καί τήν έλεημοσύνην. Παρίσταται 
μέ τάς χείρας εσταυρωμένα;. άτενιζων πρός τον 
Σταυρόν. Μέ τά τρία ταΰτα πρόσωπα ό καλλιτέ
χνης ήθέλησε νά παραστήση τόν Δεσπότην τού κό
σμου, τόν δεσπότην τού π ευματος, τον δεσπότην 
τής πενίας και ταπεινοφροσύνης, δεσποτισμόν, δν 
απέκτησαν διά τής αγάπης τού Σταυρού. Προς 
συμπλήρωσίν τοΰ συμπλέγματος τούτου έθεσε τόν 
ιερόν Αυγουστίνον μέ τά 'α ” · '"'του άμφια,

ΑΝΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Θεοφάνης Δημητρίου

ΕΤΑ πολυετή ά- 
πουσαίν είς Κάϊρον 
έπηξε και πάλιν 
τήν καλιάν του πα
ρά τό Άρεταίειον ό 
νοσταλγός τής Ατ
τικής καλλιτέχνης 

κ. Θεοφάνης Δημητρίου, παλαιός καί συμπαθέ
στατος γνώριμος τών έδώ καλλιτεχνικών κύ
κλων. μέ τήν ήρεμον κα: ταπεινήν φυσιογνωμίαν, 
τήν ένθυμίζουσαν τόν ασκητικόν βίον, απέριττος, 
σιωπηλός, άλλά αίσΘαντικός, ό έχων διπλήν, άλλ’ 
έξ ίσου φωτεινήν τήν καλλιτεχνικήν ύπόστασιν, 
ζωγράφος καί γλύπτης, ό τιμηθείς μέ τό Μαρ- 
άσίλειον βρίαίβείον τώνΦιλοτέχνων διά το παθητι- 
κώτατον έργον του «Γιά τήν μάννα».

Διά τούς παλαιούς έκτιμητάς τοΰ ταλάντου του 
τό έργαστήριόν του είναι μία ευχάριστος έκπλη- 
ξις· διότι πλήν δύο-τριών, όλα τά άλλα έργα 
είναι νέα. Κυριαρχεί δ’ έν αύτώ ή ζωγραφική,
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κραχύντα τό ποίημά του’ Ή Πόλις τού 
θεού. “Οπισθεν όλων είς μάρτυς τοϋ χριστια
νισμού, κρατών φοίνικα, οστις αντιμετωπίζει τόν 
ρωμαίον Γρηγόριον, είς τό αντίθετον μέρος όντα.

Εκ τής περιγραφής καταφαίνεται έξοχος ή 
έπίνοια πρός άπεικόνισιν έν σμικρώ χώρω δι’ ά- 
ναγλύφου τοΰ θριάμβου τοϋ Τίμιου Σταυρού, θρί
αμβος τοΰ Σταυρού, ή ΐδρυσις χριστιανικής Αυ
τοκρατορίας είς το Βυζάντιον καί είς τήν Δυσιν. 
Θρίαμβος τού Σταυρού, ή χριστιανική φιλοσοφία, 
θεολογία, ποίησις καί τέχνη, αΐτινες παριστάνον- 
ται οΰχί άλληγορικώς, άλλά διά μεγάλων άνδρών. 
Θρίαμβος τούΣταυρού, ή διάρρηξις τών άλύσσε- 
ων τών Σκλάβων, τό έλεος πρός τούς πτωχούς.

Ή καλλιτεχνία δέν είναι, ώς ή έπιστήμη, θε
τική. Ό καλλιτέχνης φαντάζεται τήν εικόνα, ην 
επειτα άποτυπώνει καί τή δίδει ζωήν. Δέον νά 
ύπάρχη εϊς τόν καλλιτέχνην αρμονική διευθέτη- 
σις μεταξύ τής ιδέας, τής φαντασίας καί τής 
έξωτερικής φόρμας, προς έκφρασιν τοϋ αισθήμα
τος. οπερ έπίφυμεϊ νά έξωτερικεΰση διά τής σμί
λης ή τοϋ χρωστήρας. Ανάγκη νά εύρη ό καλ
λιτέχνης τό ιδεώδες έν τή πραγματικότητι καί 
μέ τήν ζωντανήν φύσιν νά συγκρίνη τά νοήματά 
του. τήν έπίνοιαν, τήν ιδέαν του, καθότι μόνη ή 
φύσις είναι ό διδάσκαλος ό διδάσκων τό θαυμα
στόν τεχνούργημα τών έλιγματωδών, πολυκαμ- 
πυλών γραμμών, τών έναρμανίω» μεταβάσεων άπό 
γραμμής είς γραμμήν καί μυρίων άλλων πραγ
μάτων, πού εκμυστηρεύεται ή φύσις πρός έκεί- 
νους, οίτΐ'-ες κατανοούν τά μεγάλα νοήματά της. 
Τήν τέχνην τού θεού ούδεμία άνθρωπίνη τέχνη 
υπερβαίνει, ώς άποφα,ίνεται ό φιλόσοφος Κόντης.

("Ακολουθεί) ΣΠ· ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

είς ήν φαίνεται άσχολοόμενος περισσότερον, καί- 
τοι διά τήν γλυπτικήν κυρίως προωρίζετο.

Η «Νίκη τού Πνεύματος» είναι ό μεγαλεί- 
τερος πίναξ. Καίτοι δέν έτελείωσεν ακόμη,—ό 
ίδιος ό καλλιτέχνης, δεδομένου ότι είναι μελε
τηρός καί προσεκτικότατος, υπολογίζει έξάμη- 
νον διάστημα ήρεμου έργασίας καί μελέτης διά 
νά τό περατώση—, έν τοΰτοις δίδει μίαν συνολι
κήν ιδέαν, ήτις έπιτρέπει ώστε νά χαρακτηρισθή 
άπό τούδε ώς τό ώραιότερον έργον του, έμπνεύ- 
σεως Ραφαηλείου. Τό Πνεύμα έκπροσωπεϊται ύ
πό νεα-ίσκου, πυρσοφόρου, καθημένου έπ! άετοϋ, 
έχοντος ά'-εωγμένας τάς πτέρυγας. Τρία άλλα 
παιδί®—οί "Ερωτες—προσπαθούν διά ταινιών νά 
σταματήσουν τήν πτήσίν του. ΤΙ Άφοσίωσις, εί- 
κονιζομ.ένη διά μεγαλειτέρου παιδιού μέ λεύκάς 
πτέρυγας, προσπαθεί νά καθοδηγήση είς τον ε’υ- 
Ούν δρόμον, έναγκαλιζαμένη τό Πνεύμα. Ή 
στάσις όλων τών παιδιών είναι φυσική καθ’ έαυ- 
τήν κα· αρμονική έν τώ συνόλφ, ή κίνησις έμφα- 
νής, τό δέ βλέμμα έκφραστικόν. “Ανωθεν είς 
μίαν γραμμήν σειρά κεφαλών καθ’ ηλικίας, ών 
φαίνονται οί οφθαλμοί παρατηρούντες μετά π«ρι-

Θεόδωρος Βρυξάκης
Θ. Βρυζάχη. Ή ϋ·υσία τοϋ Καφάλη

εςτιαδες
ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

Τό μαύρο σύννεφο ξεκίνησε 
γεμάτο αστροπελέκια καί βροχ.ή' 
τώδε ά-ΐό πέρα κι αναγάλλιασε 

τού γεωργόν ή ψυχή.

Τό ίδιο σύννεφο ξεκίνησε 
γεμάτο αστροπελέκια καί βροχή’ 
τώδε στο πέλαγο καί τρόμαξε 

τού ναύκληρου ή φυχή.

ΤΟ ΧΕΡΙ

Τό χέρι, όταν απλώνεται νά πάρη, 
χάνει τόοη ώμορφιά καί χάρι τόση 
ύοη ώμορφιά κερδίζει κι’ όση χάρι 
τό χέρι, όταν άπλώνεται νά δώοη-

ΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΑΚΡΥΑ

Είπ αδιάφορος: «Γέλια γιά δάκρυα;» 
κ’ είπ' ή αδιάφορη: «Γέλια»' Κι' άρχίζουν 
τά γελούν γιά τούς πόθους τους άφταστους 
κάποιου νειου, κάποιμς νειάς πού γνωρί- 

(ζουν 
Ζάφνω έοώπαοαν στρέφουν, κνττάζονται 
y; η ματιές των αχώριστα σμίγουν. 
Μαγεμένα τά γέλια κρυστάλλωσαν, 
ϋολά δάκρυα τά μάτια των πνίγουν.

it
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΙΣ

Θ. Βρυζάκη. Ό τυφλός τοϋ Ναυπλίου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

es-'ia; τήν συμβολικήν ζαράστασιν. Τά ποικίλα 
συναισθήματα τής άνθρωπότητος, τά ψυχικά και 
πνευματικά, αντικατοπτρίζονται εϊς τοΰ; άγρυ
πνους εκείνους οφθαλμούς. Είς το άκρον διαγρά
φεται άτελώς είς βραχίων. μία έκφρασις συμμε- 
«αής ένεργοτέρας είς τον αγώνα τοΰ Πνεύμα
τος. Συνθετικός τδ έργον κρίνομε ον, είναι δυ
νατόν ώς σχέδιον καί εμπνευσμένου ώ; ιδέα. 'Έ
χει ανατομίαν καί χρώμα αρμονικόν.

Τά θρησκευτικά θέματα άπησχόλησα·; τον καλ
λιτέχνην ιδιαιτέρως. ΊΙ Καινή Διαθήκη τόν εμ
πνέει. « Ο Χριστός καί ό Πρόδρομος» είναι έρ
γο* βραβευθέν έν ώεΐκονίζονται πρωθυστέρως.είς 
νεαράν ηλικίαν, μέ τάς χείρας σ-.μπεπλεγμένας ό 
Ιησούς καί ό Ίωά νης. 'Η τέχνη κυρίως έγ
κειται εις τήν ελαφρότητα, μεθ' ής κρατούν τάς 
χείρας άλλήλων. “Οπισθεν, ΰψοϋται ό Σταυρός, 
ή προφητεία τοΰ μαρτυρίου.—Ό «,Ιησούς δωδε
καετής», προσευχόμενος. Ή ένατένισις τού βλέμ
ματος έχει δλην τήν αγνότητα ένός παιδιού, άλ
λά καί ένός Θεού. Εϊς ένα άλλον πίνακα μία μη
τέρα μανθάνει τό παιδί της, ένα μικρό κοριτσά
κι. νά προσεύχεται. Είναι τό πρώτον καθήκον τής 
μητρός. Κρατεί τό δεςί χέρι τής μικρούλας, διά 
νά τής δειςη τό σημείον τού σατυρού. "Ο,τι κυ
ρίως κάμνει έντύπωσιν εϊς τόν πίνακα αυτόν εί
ναι ή ψυχολογία τού καλλιτέχνου. Κατόρθωσε νά 
δώση μιαν έκφρασιν είς τό παιδί, τό όποιον, ένώ 
αγνοεί τήν σημασίαν τής προσευχής, έν τούτοις 
διαισθάνεται καί νομίζει τις ότι τήν στιγμήν αυ
τήν γεννάται εις τήν παρθενικήν ψυχή·; του τό 
αίσθημα τής πίστεως.

’Εκ τής έν Αίγύπτω διαβιώ-ο ς του έκόμισεν 
έγχωρίο·υς έγχρωμους άναμνήσεις — δύο εύμε- 
γέθεις πίνακας. Ό είς παριστα Αιγύπτιον · · 
κτοφύλακα, αρ ιστόν ώς προσωπογραφία, άλλά καί 
χαρακτηριστικόν διά τήν ιδιορρυθμίαν. Τέλειος 
και πιστότατος τύπος. Ό άλλος πίνας παριστα 
Αιγύπτιο- λογοκριτήν έν τή έκτελέσει τών καθη
κόντων^ του, άναγινώσκοντα δηλαδή έγγραφον, 
έργον έχον τά αύτά ώς πρός τόν χαρακτηρισμόν 
πλεονεκτήματα πρόφ τό προηγουμε ον.

, Ο κ. Δημητρίου δέν υπολείπεται—άπ’ έναν- 
τίας έκδηλώνει άζόμη περισσότερον τά καλλιτε
χνικά του προσόντα—είς τήν γλυπτικήν. "Εν α
νάγλυφο? τού Αγγλου Κρόμερ είναι πολύ κα- 
λόν; Ήδη επεξεργάζεται είς τόν πηλόν δύο προ- 
τομάς, αίτινες εύρισκονται έν τφ τελειούσθαι. 
Είναι ή τού- γηραιού ιατρού κ. Μαγγίνα καί ή 
τής πρό πολλοϋ θανούσης μητρός του. Τό πρώτον 
έχει πολλήν τήν ομοιότητα, άλλ’ άνώτερον έτι, 
διά τήν πλαστικότητα ιδίως, είναι τό δεύτερον. 
ΤΙ άρχοντική ευγένεια τής Μεσυλογγίτιδος δε- 
σποινης διασώζεται άκεραία. Στρεφομένη ή προ
τομή παρουσιάζει δλα τά μέρη χαρακτηρισμένα’ 
ό θεατής άνακαλύπτε- είς έκάστην στροφήν καί 
άπό μίαν αρετήν. Έκφραστικώτατον έργον, κατ- 
το- έγένετο έκ φωτογραφίας, δεικνύον τήν πρός 
τόν κλασικισμόν στοργήν τοϋ καλλιτέχνου.

’Αγγελική Στεφάνου
Άπό, τάς πρώτας διπλωματούχους τού Πο

λυτεχνείου, δώσασα πολλά δείγματα τής τέχνης
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της εις τε τήν ζωγραφικήν καί τήν γλυπτικήν. 
Κυρίως είναι τοπειογράφος, τό κυριώτερον δέ προ- 
σό-_ της. τό άλλως τε άπαραίτητον διά τομο
γράφον, εινε τό χρώμα. Χωρίς ϋπερβολάς, γνω
ρίζει πώς νά ζωγραφίζη. ώστε νά άποδίδη τήν 
φόσιν είς τάς ποικίλας αποχρώσεις. “Εχουν πολ- 
λην ποιησιν α: «Τ ελευτα’-αι άκτίνες», έν τοπείον 
τής _Αοκρ:δος jj-ε τάς ΰστάτας αντανακλάσεις τού 
φωτός., τό « Α οιςιάτικο άεράκι», μια σπουδή 
υπαίθρου,^ εγγι,ούσης τής βροχής, μέ συννεφώδη 
ουρανόν, ένος αγρού πού τόν κοσμεί μονάκριβο δέν- 
δρον, αι, «Παπαρούνες» μέ μίαν σκιεράν συννεφώ
δη άτμοσφαιραν, όσω έντυπωτικόν είς αφθονίαν 
χρώματος είναι τό «’Γεφυράκι» τής Κηφισσιάς, 
καί έ·κφρ αστικόν « Η έκ τού αγρού επάνοδος» μιάς 
χωρικής μέ τήν αίγά της, έπα ερχομένης έκ τής 
ημερ»?σιας έργασίας της. "Ενας πίνας μεγαλεί- 
τερος, ή «Ρέμβη», είναι είς συνδυασμός τοπείου 
και προσωπογραφίας. Άνάγνωσις μιάς άναπαυο- 
μένης έν μέσω άνθηράς βλαστήσεως. Τό έργον 
αυτό οιακρινεται διά τήν νεωεριστικήν τεχνοτρο
πίαν του. Έν τέλος σκίτσο χωρικής αυλής μέ 
την ^οικοκυράν κα: τάς όρνιθάς της υπόσχεται ό
τι Οά γείνη κάλλιστον έργον.

Αί γλυπτικά- εργασία: τής δεσποινίδος Στεφά
νου είναι έπισης ένδιαφερουσαι, δεικνύουσαι καί 
τέχνην, άλλά καί αίσθημα «ίλικρΓ-είας. Ό πόλε
μος δέν τήν άφήκεν άδιάφορον. Ό εΰζωνός της 
ό πυροίολών έξ άποστάσεως τριακοσίων μέτρων 
συνδυάζει προς το ήρεμου τοϋ εΰγενούς τήν κατα
γωγήν στρατιώτου, τό ορμητικόν τής ψυχικής δι- 
αθεσεως διά τον απελευθερωτικόν αγώνα. Έχει 
μίαν καλλιτεχνικήν γραμμήν, έμφαί'-ουσαν πολ- 
/.ην μελετην. Ή «Αγωνία τού στρατιώτου» 
ναι πλήρης έκφράσεως. Φέρει τόν γυλιόν καί 
είναι πεσμέ'ος. Οί μύς συσπώνται, ό προτεταμένος 
Ααιμος. το στόμα, τό οποίον πτυχώνει ό πόνος. 
δίδουν τήν Ολιβεράν έντύπωσιν τής προσεγγισεως 
τοΰ θανάτου. Είναι σκίτσο, έχει όμως όλην τήν 
δυναμιν -τής έκφράσεως. Εν άντιθέσει. έν άλλο 
σκίτσο Αναπαυόμενης έπί μακράς πολυθρό·?ας,εί
ναι πλήρες γαλήνης καί κυριαρχεί κάποια νω
χέλεια.

Ανώτερον^ γλυπτικόν έργον εί αι ή προτομή 
τού αγωνιστοΰ ’Αθανασίου Ραζηκώτσικα, φρουράρ
χου Μεσολογγίου, φονευθέντος κατά τήν έξοδον. 
Εγένετο κατά παραγγελίαν. όπως τεθή έν τώ 
Ηρώφ τού Μεσολογγίου. Ή άορ'.νωπή μορφή 

τού πολεμάρχου άποτυπούται ζωηρά, δ.ασώζουσσ ό
λα·? τό μένος, όπερ διέπνεε τούς άνίρας έκεί- 
ους. ΊΙ προτομή αυτή, ήτις τιμά άλήθώς τήν 

μετριοφρονα καλλιτέχνιδα, είνα άνταξία τής έξ- 
αφετ-.κή; Οέσεως. δι’ ήν προορίζεται.

(■'ά ητο παράλειψις αν δε- ανίφερα καί μίαν 
άλλην καλλιτεχνικήν ιδιότητα -.ή;' δεσποινίδος 
Σηφάνου. "Οτι τά άνθη της- με-εςέδες, τριαν
τάφυλλα, χρυσάνθεμα—είναι τόσ>» φυσικά, ώστε 
νά νομίζη ό έπισκέπτης ότι εισπνέει και ’ τό ά
ρωμά των...

Δ. Κ.

inΐγ»α!€0cc-ία 0«όβJjImhoc·
ΛΙ έπιτροπαϊ και οί μαϊντανοί.—Διανοητικοί καί στομαχικοί 

Επίτροποι.- Κεραμτικός καί ’Ακαδημία τον Πλάτωνος. 
'Αρμόδιοι κακογβίτονβς.—Τί> φάσμα τής άσχημίας. ΤΙ 
δέν .τρί.ττι τά κάμνονν al γυναίκες. Τό σαπούνι καί τά 
στενόχωρα φορέματα.—Σώσατε, ώ γυναίκες, τήν άνΟηρό- 
τητά σας. Ή άστυνομική φιλολογία καί τέχνη. Πώς δη- 
μιουργοΰνται οί Ανισόρροποι. ’Εγκύκλιος έγκυμονουμένη

είναι αί φωναί, α; αί 'Αμερικανίδες άφίνουν. «φΑί γυ 
ναϊκες άσχημίζουν όλονέν». Ιδού τό θλιβερόν άγ
γελμα. Καί αί γυναίκες πρέπει νιι προλάβουν τόν 
έπαπειλονντα αϋτάς κίνδυνον. Καί ίδρύθη αμέσως 
'Εταιρεία γυναικεία, μέ διακλαδώσεις άνά τάς κυ- 
ριωτέρας πόλεις τών Ήνωμένοιν Πολιτειών, σκο- 
ποίσα τήν διατήρησιν τή; καλλονής. 'Εκκλήσεις έ- 
τοιχοκολλήθησαν, βιβλιάρια δωρεάν διανέμονται παν- 
ταχοϋ, δι’ ών συνιστώνται φροντίδες, δπω; διατη- 
ρήται άνθηρόν τό πρόσωπον.

Κατά τιι βιβλιάρια, κάθε άπόγονος τής Εΰα; πρέ
πει: 1) Νά μή σκουπίζη τό πρόσωπόν τη; διά χον
δρού ύφάσατο;, 2) νά μή π^νεται μέ πολύ ψυ
χρόν ύδωρ, 8) νιι μή μεταχειρίζεται καθόλου σά- 
πωνα, 4) νά μή φορή στενά φορέματα, στενά γάν
τια, στενά υποδήματα. Καί έξακολουθεί ό δεκάλο
γο; τής άπαγορεύσεως, τοΰ όπάίσυ ή έκπλήρωσι; 
ιδίως συνιστάται εί; τήν μικράν ηλικίαν, δτε ό με
τασχηματισμό; τή; δυσμορφία; είναι κατορθωτός. 
Πρό παντός ή παιδίσκη πρέπει νά πηδ§ καί νά παί- 
ζη ελευθέριος, διά νά ιλτοκτήση σώμα έλαστικόν καί 
πέ.αστικόν.

"Ολα αύτά είναι γνωστοί συστάσεις, τάς οποίας 
πρό τών ’Αμερικανίδων ξελαρυγγίζονται συνιστών- 
τες οί ύγιεινολόγοι. Άλλά τόν έχθρόν τής ώραιό- 
τητος, τόν ΰπουλον, άλλά πραγματικόν, έλησμόνη- 
σαν αί μίστερ; νά μάς είπουν. Είναι ό συρμός. Αύ
τό; καταστρέφει τήν εύγραμμίαν τοΰ σιόματυς, δ
πω; τό ψιμμύβιον έκμηδενίξει τήν άνθηρότητα τοΰ 
προσώπου. Αί γυναίκες, άν θέλουν νά μή γηράσκουν 
πρόωρα, πρέπει νά άπορρίψουν τό ψεύδος. Άλλα 
πώ; νά το κάμουν, άφοΰ έκάστη έκ τώτ- ’Αμερικανί
δων, αί όποιοι άπετέλεσαν τόν «Σύνδεσμον τή; Ώ- 
ραιότητος», άνεγνώρισεν, δτι αυτή μέν είναι ωραία, 
άλλ’ αί άλλαι Άμερκανίδες άσχημίζουν...

Τί διαβάζουν τά παιδιά μας; 'Ιδού εν ζητημα, τό 
όποιον ώφειλε πρό πολλοΰ νά άπασχολήση τήν Πο
λιτείαν καί τούς Διδασκαλικούς συλλόγου;. Τά μυ- 
θιστορήματα τή; Αστυνομικής σχολή; καταπλη
κτικό»; διαδίδονται. Βιβλία λαϊκά, κινηματογράφοι, 
λαϊκά θέατρα—δχι μόνον έδώ, άλλά καί έν Εύρώπη 
καί Αμερική—έχουν ώς θέμα τούς εγκληματίας. 
Πολύ ορθά ό «Ιθ Αιών» μυκτηρίζει τού; γονείς, 
οί όποιοι Απαγορεύουν είς τά παιδιά των τά έρω- 
τικά μυθιστορήματα, άλλά τά οδηγούν είς τον κινη
ματογράφον, δπου διαφθείρονται μέ τόν παραστα- 
τικώτερον καί ταχύτερον τρόπον. Ό Ράφλ, ο 'Αρ· 
σέν Λουπέν καί ή συντροφιά των έξάπτουν τήν ευ
αίσθητου φαντασίαν των καί προετοιμάζουν τόν εκ
φυλισμόν, τήν άσωτείαν, τάς αύτοκτονίας, τα; 
κλοπά; καί παντός είδους εγκλήματα. Ή ήθική δια
τρέχει κίνδυνον παγκόσμιον άπό τήν «Άιστι>ν<<ίιι- 
κήν» φιλολογίαν. Ιδού ό κώδιον τοϋ κινδύνου, ον 
κρούουν οί Άγγλοι. Έν Αθήνας, άρκούμεθα είς 
μίαν είδησιν περί έγκυκλίου τοΰ ύπουργείου, δι’ ής 
Απαγορεύεται είς τούς κινηματογράφους νιι δέχων- 
ται παιδιά, όταν προβάλλωνται ταινίαι έγκληματι- 
καί. Άλλά καί αύτή ακόμη δέν έξεδόθη...

ΟΛΟΝΟΤΙ εχομεν έκ 
πείρα; πολύ μικράν ι
δέαν περί τή; δι' επι
τροπών επιτυχίας σκο
πών έξωρα’σμοϋ καί 
διαδόσεω; τοΰ Καλού, 
έν τούτοι;, ιίφοΰ το 

Κράτος απασχολείται περί τά πολιτειακά μόνον, ά; 
γινη μία απόπειρα συγκροτήσει·»; έπιτροπή;, άπο την 
όποιαν νά λείψουν οί συνήθεις «μαϊντανοί», οί φιγου- 
ράροντε; είς πάσαν επιτροπήν διά να μή κάμνουν 
τίποτε, είς πάσαν έκΰεσιν διά νά λαμβάνουν παράση
μον, οί γνωστοί «απαραίτητοι», οί όποιοι μεταχειρι- 
ζόμενοι ώ; μέσον διορισμού των τό χρήμα ή τήν πο
λιτικήν των επιρροήν, δυσχεραίνουσι διά τής άδρα- 
νείας των μάλλον ή ένισχύουσι τό έργον, εί; δ έπι- 
ζητοΰν — πέρόνόρε — νά συμμετάοχουν. Άντ'αύτών 
δέ νά παρακληθυνν φιλότεχνοι, συγγραφείς, δημο
σιογράφοι, άρχω.λόγοι μή πολυάσχολοι, διανοητικοί 
τέλο- άνθρωποι, δυνάμενοι νά σκιπτωνται καί πέραν 
τής ’μύτη; ή τοϋ στομάχου των, διά νά έπιτευχθίΐ 
κάτι καί.όν. , ,

Μία λ. χ. έπιτροπή νά συστηθή διά τήν ευπρεπή 
συντήρησιν καί διάσωσιν τών μεσαιωνικών καί νεω- 
τέρων Ιστορικών μνημιί'ιον. διά τόν έξωρα'ίσμόν των 
αρχαιολογικών χώρων, διά τήν μή φυγάδευσιν τών 
κειμηλίων. Άλλη έπιτροπή διά τήν προπαγάνδαν υ
πέρ διαδόσεω; τών 'Ελληνικών έργων, βιβλίων και 
καλλιτεχνημάτων, έν Εύρώπη, «>; καί διά, τήν έκ 
τή; λήθη; διάσωσιν πνευματικών έργων δι’ έκδόσεω; 
άνταξία; τοϋ περιεχομένου των, διά τι'ιν έρει-ναν και 
συγγραφήν βιβλίων, εί; τά όποια νά περιγράφωνται 
τά ιστορικά μνημείά μα;, ώ; έκαμεν ό Μπαρρέ; δια 
τάς «Μητροπόλεις τή; Γαλλία;» καί ό Καέν διά του; 
«Παλαιούς Παρισιού;». ,

Άλλά έκεϊνο, τό όποιον έπείγει, είναι ο εξωραισμο; 
τών άρχαιολογικών χώρων, καί Ιδίως τοΰ Κεραμει- 
κοΰ καί τή; ’Ακαδημία; τοϋ Πλάτωνος. Είναι μέρη, 
τιι όποια επισκέπτονται οί ξένοι, καί δμως αι ασε
βεί; άσχημίαι τών απογόνων τούς τρέπουν πολλα- 
κις εί; φυγήν.Ή φροντί; τοΰ έξωριθσμοΰ άνηκει 
εί; τό’ Κράτος, εί; τόν Δήμον, είς τήν Άρχ. Ε
ταιρείαν; Άδιαφορούμεν. Καθένα; των χωριστά και 
όλοι όμοΰ έπρεπε νά έχουν όιραίση πρό πολλου τα 
μέρη αύτά. Καί δμω; τίποτε δέν έγινεν. Ά; πα- 
ρηγορηθώμεν έν τούτοι;, δτι ή ιδιωτική πριοτοβουΚα 

δοάσίΐ, άφοΰ οί αρμόδιοι—άλλ’ όχι καί αραττο- 
γείτονες έν τή περιστάσει ταύτη—δέν έλαβον, τον 
κόποι- νά έργασθυϋν δπω; έπντύχουν τόν ωραι- 
σμόν. 'Υπάρχουν φιλότεχνοι, διαθέτοντε; χρόνον, οι- 
τινες ευχαρίστως καί άνευ αμοιβή; θα εισεφερον 
τι'ιν συμβολήν των δι’ εργασίαν έθιτκοΰ ένδιαφε- 

ροντος.

"Οχι χαρά; ευαγγέλια, άίά.ά λύπη; προάγγελοι

ΔΑΦΝΙΣ
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ ΞΞ-Ξ-
Τό Αεικίνητον έφευρέθη

Είςώρολογοποιός πλησίον τής Γένουα; κατεσκεύ- 
ααεν έν ώρολογιον πύργου, τό όποιον δι’ αύτομά- 
του ήλεκτρικοϋ μηχανήματος κουρδίζεται μόνον του, 
όταν τά κινητήρια βάρη πλησιάζουν νά εξαντληθούν.

Τά κρανία μας μικραίνουν
Οί σοφοί μάς βεβαιώνουν, δτι, έφ’ δσον ό άνθρω

πος ανέρχεται είς τήν διανοητικήν κλίμακα, έπί το- 
σουτον δ όγκος τοΰ έγκεφάλου του έλαττοΰται. Τό 
κρανιον ενός άγριου είναι σκληρόν καί μέ παχέα 
τοιχώματα. Ένφ τοΰ πολιτισμένου είναι λεπτόν καί 

Θ. Βρυζάκη. Ή εύλογία τής σημαίας τής ‘Ελευθερίας ύπό τοϋ Γερμανού 
έν Άγίγ Ααύρρ

εύθραυστον. Διόλου συνεπώς παράξενοι·, άφοΰ ό πο
λιτισμός γιγαντιαίως έξελίσσεται εΐ; πρόοδον, νά ό- 
μοιάση τό Ανθρώπινον κρανίον πρός κέλυφος ώοΰ.

Η γραφομηχανή τοϋ μέλλοντος
Έφαντάσβητε γραφομηχανήν, γράφουσαν όχι διά 

τών δακτύλων, άλλά διά τή; φωνής; "Οχι βεβαίως, 
άφοΰ ~ ή φωνή δεν δυνατοί νά πιέση τό πλήκτρον. 
Καί όμως το γραιιμόφωνον αυτό άνεκαλύφθη ήδη 
”πύ του Αμερικανού Φλόουερς. Πρόκειται περί λίαν 
ευαίσθητου τηλεφωνικού μεταφορέως, δστις ε'ις έ- 
κάστην φωνητικήν δόνησιν κινεί ένα μοχλόν, τό 
πλήκτρον, δι' ήλεκτρικοϋ ρεύματος. "Εκαστο; ήχος 

έχει διαφόρου; έντάσει; δονήσεως, άναλόγως δέ τή; 
έντάσεως τυπώνεται το γράμμα.

Αυσθεώρητον ύψος φωνής
Άπό καταβολής θεάτρου οϋδείς τενόρο; έπληρώθη 

τόσον ακριβά δσον θά πληρωθή ό τενόρο; Καρού- 
σο, δστις προσελήφβη διά δέκα παραστάσεις εί; τό 
βέαπρον τοΰ Βουένος "Αύρες. Έν συνόλφ Οά λάβω 
φράγκα 350,000, ήτοι 35,000 φράγκα δι’ έκάστην 
παράστασιν. Είναι καί τούτο μία υπερβολή, τήν ό
ποιαν μόνον ή ήλιΟιότη; τοΰ κοινού καθιστά δυ
νατήν. ίι.

έπιπλα τοΰ Μόργκαν
Αί 'Αμερικανικοί άρχαί, Οέλουσαι νά υπολογίσουν 

τά κληρονομικά δικαιώματα τοΰ άποβανόντο; δισεκα- 
τομμυριούχου ΙΙιέρποντ Μόργκαν. προέβησαν είς κα
ταγραφήν τών επίπλων του. Τά έπιπλα τού ανάκτο
ρου του έξετιμήθησαν είς 5,004,572 φράγκα. Γά α
σημικά εις 527,270 φρ. Διάφορα πολύτιμα κοσμή
ματα 335,575. Οί οίνοι τού υπογείου 100,300 φράγ. 
Εί; πίναξ τού Κορώ «Δένδρσν ,-άπτον διά μέσου τού 
ποταμού 100,000 φρ.
Είς τάπης άπό τήν Βουχάραν, χρονολογούμενος άπό 
τού 1775 έξεπιμήθη 250.000 φράγκα. ’Εν άγαλμα 
τοΰ Χοΰστον, ή Έστιάς» (τοΰ 1787), 100,000 φράγ. 
"Ενα; τάπης τού ΣαβονερΙ 100,000 φράγκα. Δύο φι- 
άλαι οίνου μέ χρυσά; γλυφά;, εργασίας Ένετικής, 
άνήκουσαι είς ένα δόγην, 75,000 φρ. Πέντε με
γάλα αγγεία τής Κίνα; 75,000 φρ. Τά έπιπλα του 
Υπνωτηρίου του 50,000 φρ. Αλλά τό ώραιοτερον στό 
λισμα τοΰ μεγάρου του ήτο ή θαυμασία βιβλιοθήκη. 
Ή έπίπλωσις καί τά άντικείμενα τής τέχνη;, τά ό

Τό έν Πειραιεΐ στρατόπεδον τοΰ Καραϊσκάκ'Λ'Θ. Βρυζάκη.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ποια τήν έστόλιζαν (μή συμπεριλαμβανομένων των 
βιβλίων, τών χειρογράφων καί τών συλλογών), στοι
χίζουν 1.268.745 φρ. Οί τάπητες των Βρυξελλών 
αντιπροσωπεύουν άξίαν 75,000 φρ. "Οσον δ_ αφόρα 
τά; Αρχαίας εικόνα; τής ’Ιταλικής Σχολής, περί 
τά; δικά, ή υψηλότερα τιμή άπεδόθη ει; την εικόνα 
τοΰ Τορναμποόνη έκτιμηθεϊσα εί; 125,000 φράγκο.

'Υποβρύχιος ζωγραφική
Αί αγγλικοί έπιθεωρήσει; άγγέλλουσι νέαν έφεύ- 

ρεσιν, τήν υποβρύχιον ζωγραφικήν. Ό έφευρέτη; 
Ούάλτερ ΙΙρίτσαρδ, λάτρης τών καλλονών τοΰ ω
κεανού, Αφιέρωσε τήν ζωήν του δπως άναπαραστη- 
σΐ] διά τοΰ χρωστήρος τά θαύματα τών Ανεξερεύνη
των ζωνών. Ζωγραφίζει δ’ έκ τοΰ πραγματικού. Κε- 
κλεισμένος έντός καταδυτικού μηχανήματος καί έφω- 
διασμένος διά τοΰ Ιππαρίου καί τών έκ χάλυβο; χρω
στήρων αύτού, κατέρχεται, είς τόν βυθόν τή; θα
λάσση;, άφοΰ πρότερον παρασκευάσω χρώματα, ώστε 
νά μή άλλοιοΰνται ύπό τοΰ θαλασσίου ΰδατος. Έρ. 
γάζεται έπί είκοσι λεπτά καί φίνέρχεται εί; τήν έπι 
φάνειαν, ένθα παραμένει έπί δεκάλεπτον διάστημα, 
διά νιί άναπνεύσω καθαρόν Αέρα. Κατέρχεται , έκ 
νέου δπω; έπαναλάβη τήν έργασίαν του. Το αρι
στούργημα τοΰ Πρλτσαρδ είναι ά'ποψις υποβρυχίου 
ταπείου κειμένου εί; τά πέριξ τής Τα-τής ϋδατα. 
Ό πλοίαρχος Οΰϊλλίαμσον, αλιεύ; μαργαριτών, έδή 
λιοσεν, δτι ή είκων είναι ακριβής άναπαραστασις 
τοΰ φυσικού. «Μόνον έκεΐνος, δστις έθαυμασε , διά 
μέσο» τών ύέλων τοϋ σκάφανδρου, λέγει ό Οΰϊλλι 
αμσον, τάς άβύσους τοΰ ωκεανού, δύναται νά ζιο- 
γραφίση τά; κοιλάδας καί τοΰ; λόφους, οί όποιοι φαί
νονται έπί τής ε’ικόνος τούτης».



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

iTAWMATlES
Εφέτος άπηγορεύθησαν κατά τό Πάσχα αί 

κροτίδες καί τά πυροτεχνήματα. Έθεωρήθη- 
σαν περιττά άφοΰ έπίκεινται εκλογικοί πεοιο- 
δεϊαι.

Ιά θερινά θέατρα ήρχισαν τάς παραστάσεις 
των συγχρόνως μέ τούς καταρτισμούς τών συν
δυασμών. Εκλογαί και θέατρα, αρμονικότατος 
συνδυασμός είς πράξεις καί... πραξικοπή
ματα.

♦**

Προοιωνίζεται εφέτος ή κυριαρχία τής ό- 
περεττας. Και δικαίως. Διότι πώς είναι δυνατόν 
νά μή εχμ φ ω τ ε ι ν ό ν μέλλον ή 'Ελληνική 
όπερέττα. άφοΰ παίζουν ή Κανδήλη και ή Καν- 
δηλάκη;

Λ

Από μίαν κριτικήν έφημερίδος:
«Η δεσποινίς “ έπαιξε στρογγυλά...» 
Αναμένομεν νά μάς είπη ό τεχνοκρίτης ποία

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ V
Άπεφασίσθη τέλος ύπό τοϋ υπουργείου αί αιθουσαι 

τής Εθνικής Πινακοθήκης αί προσωρινώ; έγκατε- 
στημέναι. είς τό ΙΙολυτεχνεϊον ν’άνειχθοϋν εις τό 
Κοινόν, καθ’ ώρισμένας ημέρας άνευ τιμήματος.

—Ή διά τόν Μάϊον προκηρυχθεϊσα Καλλιτεχνική 
έκθεσις τοϋ «Καλλιτεχνικού Συλλόγου» άνεβλήθη διά 
τόν ’Οκτώβριον. Θά εχη άρά γε κτισβή εως τότε ή 
αίθουσα τής «Διαρκούς Καλλιτεχνικής έκθέσεως ;*

—Διωρίσβη καθηγητής τοΰ νυκτερινού μαθήματος 
είς τήν σχολήν τών Καλών Τεχνών ό κ. Παϋλο.ςΜα- 
θ]όπουλος. Διά τό μάθημα τών υπαιθρίων σπουδών 
διά Β. Δ. προεκηρύχθη διαγωνισμός. Οί υποψήφιοι 
δέον νά έκθέσωσι δέκα συνθέσεις ή τοπειογραφίας. 
Μεταξύ τών διαγωνισθησεμένων θά είνε καί οί κ~κ. 
’Επ. Θωμόπουλος καί Ν.’Οθωναϊος.

—Είς τήν προθήκην τον βιβλιοπωλείου Έλευθε- 
ρουδάκη έξετέθη προτομή έκ πηλού τοΰ αειμνήστου 
Βασιλέω; Γεωργίου, φιλοτεχνηθείσα ύπό τοϋ κ. Κ. 
Κοινσταντινίδου.

—Οί έν Άθήναις Σμυρναΐοι πρόσφυγες δι’ έράνου 
θά κατασκευάσουν προτομήν τοΰ κ. Βενιζέλου. ΊΙ 
έκτέλεσις άνετέθη εις τόν κ. Κοτζαμάνην.

—Ύπό τών κοινοτήτων Λακεδαίμονος άπεφασίσθη 
ή ίδρυσες Αναθηματικής στήλης είς τούς κατά τούς 
δύο τελευταίους πολέμους ,- πεσόντα; 150 Λα
κεδαιμονίους. ΊΙ ίδρυοις Οά συντελεοθή έντός έτους.

— Ο δήμος Πειραιώς άπεφάσισεν όριστικώς δπως 
άνεγείρη .Ηρφον. αξίας 150,000 δρ. Έπαθλον ώρί- 
σθη 3,000 δρ. εί; τό καλλίτερογ πρόπλασμα, δπερ 
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θά παίξη όρθογωνίως καί ποία θά άποδώση 
τόν Βάγνερ είς παραλληλόγραμμον...

Αυτοί οί τυπογράφοι είναι ανυπόφοροι. Ε
πί τή είδήσει πιθανής έπιστρατεύσεως τής Ι
ταλίας, έγράφη δτι έλήφθη περί τούτου μ α - 
καρονογρ ά φ η μ α έξ Ιταλίας. Ένώ έ- 
πρόκειτο άπλούστατα διά κάποιο μαρκονογρά- 
ιρημα.

* **
«Κανείς δέν είναι τόσον σιμά είς τήν τέ

φραν. όσον δταν εύρίσκεται πολύ υψηλά», εΐ- 
πεν ό Ραστανιάκ διά τόν αύτοκοάτοοα Κάοο- 
λον Ε’.

Εΐμπορεϊ το ίδιο νά λεχθή καί διά τούς τολ
μηρούς άρεοπόρους. Άλλά νομίζω δτι κανείς 
δέν είναι τόσον σιμά είς τήν τέφραν, δσον έ- 
κείνος... ποΰ καπνίζει.

* **

Παρ’ ολίγον νά είχοιιεν απεργίαν τροχιο- 
δρομικών. Έάν συνέβαινεν αύτό, άφεΰκτως θά 
είχομεν καί απεργίαν τοϋ σταθμού τών Πρώ
των βοηθειών. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

δέον νά ύποβληθή μέχρι τής 15 ’Οκτωβρίου.
—ΟΙ έφεδροι αξιωματικοί θά ανεγείρουν μνημείον 

εί; τούς κατά τού; πολέμου- 1897, 1912 καί 1913 
πεσόντας συναδέλφου; των. ΙΙροεκηρνχθη διά 10 χι
λιάδας δραχ. μετέσχον δέ τοΰ διαγωνισμού 5. Ή 
προθεσμία τής υποβολής τών σχεδίων έληξε.

—Έν Γρεβενοϊς άνεγερθήσεται δι’ έράνων μνη- 
μεϊον είς τόν δολοφονηθέντα έθνιγιάρτυρα Μητρο
πολίτην Γρεβενών Λίμιλιανόν.

— Ό Γεροκωστοπούλειο; γλυπτικός αγών πρέ>ε- 
κηιρύχθη καί πάλιν διά τήν ΙΟην Ιουνίου. ΊΙ δεκα- 
κισχιλιόδραχμος άμοιβή ηύξήθη είς 14,000.
— Τό Λύκειον τών'Ελληνίδων σννεχίζον τήν προ

παγάνδαν υπέρ τών 'Ελληνικών χορών, έπανέλαβε 
τήν καπ’ έτος διδομένην έορτήν. Τό σ.ποι·δοαότερον 
μέρος άπετέλουν τρεις πλαστικοί εικόνες, παριστώ- 
σαι τρεις κυρμοτέρας έποχάς τής έθνικής ζωής.

Ό «Μικρό- σοφός» ήτο άναπράστασις τοϋ όμωνύ- 
μου έργου τοΰ Ι’ύζη, έκτελεφθεϊσα έπιμελείφ τής 
ΔΙ.’δος Ναυπλμότου. Ό μικρός Μοντουάρης ώς σοφός 
άριστος. Λί δύο άλλαι εικόνες ήσαν άναπαραστά- 
σεις, ί) μία παλαιός εποχής καί ή άλλη Βυζαντι
νής. Αί Κόροι τοϋ Μουσείου τής Άκροπόλεως έ- 
ζωντάνευσαν δπως ήσαν τοποθετημένοι έπί βάθρων 
υψηλών τόν έκτον π. X. αιώνα είς τό ύπαιθροι·, ώ; 
αφιερώματα πρό; τήν Αθήναν, πρό τοΰ ν“οΰ τής 
ΙΙανδρόσου. Ή είκών παροισίασε ζωντανήν τήν έγ
χρωμον γλυπτικήν τής έποχή; έκείνης, τήν τόση» 
διάφορον άπό τήν τέχνην τοΰ τρίτου αίώνος. Λί 

Ελένη Ρουσοπούλου περί τοΰ έπους τών Νυμπελοΰγ- 
κεν, τοϋ μεγάλου δραματικού γερμανικού θρύλου, δ- 
στι; ένέπνευσε μεγάλους ποιητάς καί μουσουργού; 
ώ; τόν Βάγνερ.

—Κατά τόν ένεργηθέντα διαγωνισμόν διά τόν πυ- 
λώνα τού Νεκροταφείου ’Αθηνών έβραβευθη τό σχε
δίαν τοΰ κ. Χέλμη, έκ τών έπτά ύποβληθέντων.

__ Τό Οίκονόμειον βραβεϊον τ,.; Τεργέστη; άπε- 
νεμήθη τού μεν έτοιι; 1913 εί; τού; κ. Λάμπρον, τό 
δέ έτους 1914 είς τόν κ. I. Σβορώνογ διά τάς συγ
γραφής αυτιών, λαβόντας άνά 2000 δρ. έκαστος.

—Άπέβανεν εί; τό Νέρβι τής ’Ιταλίας ή Φλω
ρεντία Φ,υντουκλή, μαθηματικός, πκκήτρια, παιδαγω 
γό; καί μουσικό;. Έγραψε πολλά ποιήματα διά τά 
παιδιά Ιδίως, είχε δέ σατυρικήν Ιδιοφυίαν. Πολλοί 
τήν έκάλουν θηλυκόν Σουρήν. Ήτο κόρη τοΰ αει
μνήστου αξιωματικού Φουντουκλή.

—ΊΙ «’Εταιρεία τών 'Ελλήνων θεατρικών συγγρα
φέων», έδημοσίευσε προκήρυξιν τοϋ τρίτου διαγωνι
σμοί). Τά ύποβληβησόμενα έργα 0ά γίνουν δεκτά μέ
χρι τή; 30 Μαίου, θά βραβευθοΰν δέ δύο—τό έν διά 
διακοσίων καί τό δεύτερον δι’ έκατόγ δραχμών —- 
θά παρασταθή δμω; καί έν άκόμη, εί; τό όποιον θά 
ϊχΠ άπονεμηθή έπαινος. Τά τρία έργα θά προκριθοΰν 
ύπό έπιτροπής συσταθησομένης ύπό τής Εταιρείας, 
ή τελική δέ κρίσις θ’ άφεθή εί; τό Κοινόν κατά τήν 
παράσταση-, δτε καί θά γνωσθοϋν τά ονόματα τών 
συγγραφέων·

—Ό κ. Ψάχο; αδυνατών νιι συνεργασθή μετά τοϋ 
κ. Καλομοίρη έν τή έπιτροπή τής περισυλλογής τών 
δημοτικών άσμάτων ένεκα τής άντιβέσεω; γνωμών, 
ύπέβαί.ε τήν ώς μέλους παραίτησιν αύτοΰ. Λυπηρόν 
διότι ό άρμοδιώτερος έν τή έπιτροπή ταύτη, ό καί 
τήν άλήθειαν όρθοτομών, έξηναγκάσθη ν’ άποσι\·ύή.

—Έν συνεδριάσει τής έν Άθήναις έπιστημονική; 
Εταιρεία; έγένοντο αί εξής άνακοινώσεις- Ό συν
τάκτη; τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού κ. Φουρίκης ύπεστή- 
ριξεν οτι ή λατρεία τή; Άρτέμιδο; τή, έπικαλουμέ 
νη; Βενδίδος, ήτι; έπιχωρίαζεν έν Άθήναις καί έν 
Πειραιεί, προσλαβούσα κατά τού; χρόνου; τοΰ Πλά
τωνος δημοτελή χαρακτήρα, έτελεΐτο καί έν Σαί.α- 
μϊνι, ώς δεικνύει έπιγραφή ύπό τοΰ όμιλητοΰ άνακα- 
λυφθείσα έν Σαλαμϊνι.

Ό κ. Σπιτάδης «ομίλησε περί τών μεταβολών, fi; 
έπήνεγκον ό Σενέκας καί άλλοι νεώτεροι μιμητοί τοϋ 
Εύριπίδου εί; τήν ύπ’ αύτοϋ γενομένην διαμόρφωσιν 
τοϋ μύθου τής Μήδειας, άπαδείξας δτι ούδείς αυτών 
κα,τώρθωσε νά ύπερβάλη τόν Έλληνα ποιητην.

Ό κ. Β. Φάβας, συντάκτης τοΰ Ιστορικού Λεξι
κού, ώμίλησε περί λέξεών τινοκ τής νεωτέρας έλ- 
ληνική; (έ’φυλος, καταστατόν κτλ.), αίτινες Αρχον
τιά εις έπτκουρίαν χωρίων τών άρχαίων «τυγγρα- 
φέων άθετουμένων ή διορθονμένων ύπό τών κριτι
κών.

Ό κ. I. Βαγιατζίδης, συντάκτης τοΰ Ιστορικού 
Λεξικού άνέφερεν περί κώδικός τίνος ευρισκομένου 
έν Άμοργφ καί περιέχοντος τήν ύπό τοϋ μακαρίτου 
Παπαδοπούλου Κεραμέως, έκδοθεϊσαν Ιστορίαν τού 
Σινά. Διά τοΰ κώδικάς τούτου καθορίζεται καλλίτερον 
τό πρόσωπον τοΰ γράψαντος τήν Ίιπορίαν τούτην 
Παϊσίίιυ τοϋ Άγιοποστολίτου, λογίου τοϋ ιστ’ αίώνος, 
πολλοί διορθώσεις τοΰ Παπαδοπούλου έπυκυροΰνται 
καί έν ποί.λοί; άλλοι; χωρίοις παρέχεται όρθοτέρα 
γραφή.

Ό κ. Φ. Κουκουλές, συντάκτης τοΰ Ιστορικού Λε
ξικού,. «ημίλήσε έ ' ανατύπου τού γλωσσάριου τοΰ 
Δουκαγκίου,. άποκε·-μένου έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη 
καί περιέχοντος ιδιόχειρα σημειόιματα, ών άλλα μέν 
άπέδειξεν δτι άνήκουσιν εί; αυτόν τούτον τόν Δ.. ·- 
κάγκιον, άκμάβαντα κατά τόν ΙΖ' αιώνα, αλλα δέ

ύποδνθείσαι τά; Κόρα; ήσαν άληθώς ώραίαι, υπέρ 
πάσα; δμω; διεκρίθη όντως άγαλματώδης η Δίς 
Βουτσινά. Ιέρεια παρά τόν βωμόν ίστατο ή Δίς 
Κολυβά. "Ολοι ήσαν αντίγραφα τών σφζομένων 
προτύπων, μέ αρχαϊκά; χλαμύδα; καί περιέργους 
κομμώσεις. Έάν συνθετικώς ύστέρει ή είκών, ίστο- 
ρικώς δμω; άπεδόθη μετ’ άκριβιλας, χάρις είς τα; 
υποδείξεις τοϋ βιευθυντρϋ τής Αμερικανικής Σχο
λής. Τής έκτελέσεω; έπεμελήθησαν αί Δίδε; Δάφνη 
Καλαποθάκη καί Μ. Σκούφον. Άλλά τό κορύφωμα 
τή; έπιτυχίας άπό πάση; άπόψεω; ύπήρξεν ή πλα- 
στ,κή είκ,ή- -1- άναπαριστώσα Βυζαντινήν πομπήν. 
Έπί άναβα*,. ■·.’ καί έπί όθόνης βαβυκυάνου έπρόβα- 
λαν εξ Βυζαντινοί λυχνοφόροι, μέ τά ενδύματα τής 
έποχή; έκείνης. Πέπλο; λευκό;, ώ; αυλαία, πίπτων 
έμπρός τάς παρουσίασεν ώ; ζωγραφιάς. ’Όταν δέ 
άνεσύρθη ό πέπλος καί έφάνησαν ζώσαι αί Βυζαν- 
τίδες, ή έντύπωσι; ήτο εκπληκτική διιι τήν Οαυμα- 
σίαν έντύπωσιν τή; πρώτης πεπλοφόρου έμφανίσεως. 
ΊΙ έκτέλεσις—άληθώς υπέροχο;—τής είκόνο; τού
της οφείλεται άποκλειστικώς είς τήν Αεικίνητον ει
δικήν Βυζαντινολόγον καλλιτέχνιδα κ. Γεωργαντή.

Τό μουσικόν μέρος έξετελέσθη ύπό τών Δίδων 
Μπεράτη κιά Δάμσου, αί όποιοι έψαλλαν άσματα Ελ
ληνικά τών κ. κ. Σαμάρα, Γ. Λαμπελέτ, Καλομοί
ρη, καί εκτός προγράμματος ή τελευταία τό «Γιατί» 
τοΰ κ. Ξανθοπούλου. Ό κ. Ιΐαναγόπουλος πρό- τού
τοι; άπήγγέιλεν ένα Γαλλικόν μονόλογον. Αλλά δια- 
■ώ αυτή ή παραφωνία Γαλλόφωνου απαγγελίας εί; έ
ορτήν τελείως κατά τά άλλα Ελληνικήν;

Τό υπόλοιπον μέρο; τοΰ πλουσίου προγράμματος 
άπετέλεσαν οί Ελληνικοί χοροί. Ή Τράτα μέ τό κά
πως υπερβολικόν λύγισμα, ό έγθουσιάζων πάντοτε 
Καλαματιανός, ό παιγνιώδη; Κλέφτικο; μέ τήν χαρι- 
τωμένην μουσικήν, ό Μακεδονικός μέ τήν περίεργον 
ένδυμασίαν καί τά; κορυθαιόλους εμφανίσεις, δίδων 
μεγαλοπρέπειαν, ό ’Ηπειρωτικός, ό συνδυάζων δια 
τών δύο στροφών του τήν ήρεμ.ν μεγαλοπρέπειαν 
μέ τήν ευθυμον γοργότητα, ό γραφικό; μπάλλος, ο 
χαριτωμένο; Θεβσαλικός, από τόν όποιον δέν έπρεπε 
νά λείπη άπό τήν κορυφαίαν ό άμφ-ρεύ; έπί τών ω- 
μων, καί οί δύο Κρητικοί, ό δύσκολος καί κουραστι
κός Πεντοζάλης, ό ύπό τής πρώτη; μόνον όμάδτς 
άρμον.κώς χορευθείς, καί ή Σ ύστα, ήΈλληνική αυτή 
καντρίλλια. Ή μουσική τοΰ Πεντοζάλη όχι ή γνωστή 
πεταχτή. Διατί;

’Ορθή ή ιδέα νά χορευθή έκαστο; χορό; μέ το 
τοπικόν ένδυμα, άλλά αί δεύτεροι ομάδες μέ αρχαία 
Ελληνικά ήρχοντο νά μειώσουν τήν πρώτην ώραίαν 
γραφικήν έντύπωσιν. "Οσοι παρευρέθησαν εϊς τό Στά- 
διον πέρυσι θιι Αναγνωρίσουν τήν άλήθειαν αυτήν, 
ώ; καί τήν άλλην έπίσης άλήθειαν, ότι οί χοροί 
αυτοί ώσφυκ.τιώσι κιά γίνονται ό.τερεττοειδεϊς έντό; 
σκηνής· θέλουν ύπαιθρον, όπου καί ίγεννήθησαν καί 
έζησαν.
—Ό κ. Σωτηριάδη; έξακολουθών τά; λογοτεχνικά; 

παραδόσεις του έν τφ ΙΙανεπιστημίψ ώμίλησε περί 
κάποια; Άτρειδίου τραγι,ιδίας, έκτυλιχθείσης έν Κύ- 
πρφ έπί Φραγκοκρατία; μεταξύ τοϋ Ρήγα, τής Ρη- 
γαινα; καί τής έρωμένης τοΰ πρώτου. Διήγησις δρα- 
ματικ.ωτάτη, ήν άφηγεϊται ό Κύπριος χρονογράφος 
Μαχατράς, δυναμένη νιι έμπνεύση ένα "Ελληνα ποι
ητήν. Ηΰχήθη ύ όμιλητής δπως οί ποιηταί μα; στρέ- 
ψουν τήν προσοχήν πρός τήν σκοτεινήν δοφ καί ά- 
νεκμετάλλευτον περίοδον τής Φραγκοκρατία; έν Έλ- 
λάδι.

—Ό κ. Κ. Ζησίου ώμίλησεν έν τή ΆρχάιοΑργική 
Έταιρείφ περί τών Διδασκάλων τοϋ Γένους, μετ’ έν- 
θοισιασμού, δν μετέδωκε καί είς τό άκροαπήριον.

—Εί; τό Λύκειον τών Έλληνίίδων ώμίλησεν ή κ.
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είς τόν Κοραή. ΙΙλήν τούτου άνεκοίγωσεν “ι δέκα καί 
οκτώ τόμοι τή; βιβλιοθήκη; τοΰ Κοραή μετ αϋτο- 
γράφων αύτοϋ σημειωμάτων εύρίσκονται έν τή ’Ε
θνική Βιβλιοθήκη.

Ο κ. Κ. Λογοθέτη;, καθηγητής, παρέστησεν. ϊλ 
τή βάσει τών πηγών, τήν .,ερι γνώσεω; θεωρίαν τών 
Στωϊκώγ καί έδειξε τήν σπουδαιότητα αυτή; πρό; τε 
τό δλον στωϊκόν φιλοσόφημα καί πρός τήν περαιτέρω 
άνάπτυξιν τοΰ γλωσσολογικοί- προβλι»ματο;.

—7Η Σάρρα Μπερνάρ θά παίξη καί πάλιν εις τό 
Θέατρον. “Ηδη άπεφάσισε νά λάβη μέρος ώς 
παράστασιν ήν διοργανώνει έν ΙΙαρσίοι; ό Πιέρ Λο- 
τί πρός παροχήν ένδυμάτων εις τούς τραυματίας.Τό 
φβινόπωρον δέ θά έπισκεφθή τά; κυριωτέρας άμε- 
ρικανικάς πόλεις, παίζονσα τά κυριώτερα έργα μέ 
τοΰ; θριαμβευτικούς ρόλου; τη;.

__ Ό διευθυντή; τοΰ 'Εθνικού Ρουμανικού θεάτρου 
έφονεύθη διά μαχαίρας ύπό τοΰ υπηρέτου του.

—Ό Καροΰζο συγκομίζει δάφγας είς τήν Γαλλίαν. 
“Οχι βέβαια είς τό μέτωπον ώς έθελοντής, άλλα εις 
τήν "Οπεραν τοϋ Μόντε-Κάρλο, ή σαιζόν τής δπιί- 
ας θεωρείται μία άπό τάς καλλίτερα; τής Ευρώ
πης δλοκλήρου.

Ο ’Ιταλός τενόρος εσπευσε νά έλθη άπό τήν Α
μερικήν, δπου διέτριβε. Καί τιόρα δίδει παραστάσεις 
ύπέρ τών Γάλλων τραυματιών. "Επαιξεγ έως τώρ 
τούς κυριωτέρους παλαιούς ρόλου; τοΰ δραματολο
γίου του, εί; τήν «Άϊδά», τήν «Λουκίαν» καί τόν 
«Ριγκολέττο».

Μαζή μέ τόν Καροΰζο ποίζει καί ό "Ελλην βαρύ
τονο; κ. Σκούφης. Αί γαλλικοί έφημερίδε; πολύ ε
παινούν τήν φωνήν τού “Ελληνος καλλιτέχνου, ό ό
ποιο; κατήγαγεν άληθινόν βρίαμβν εί; τόν ρόλον τοΰ 
«Ριγολέττου».

—Εί; τόν "Αγιον Φραγκίσκον θά άνεγερθή μέγα 
θέατρον. Τό οίκόπεδον καί ή άνέγερσι; τή; οικοδο
μής θά στοιχίσουν έν ίκατομμύριον δολλάρια. Θά πε 
ριλαμβάνμ 3.0θϋ θέσεις καί θά είνε σύμφωνον μέ 
τούς νεωτέρΛ; κανόνα; τή; τέχνη; καί τή; υγιει
νής.

—Άπέθανεν εί; τό Παρίσι δ σανσογιέ Μαρσέλ 
Λεγκαί εί; τών κυριωτέρων άντιπροσοιπων τοΰ ρω- 
μαντικοΰ άσματο; καί τή; Μποεμική; ζωής. Διήλθε 
ολόκληρον τήν ζωήν του τραγουδών, καί άπέθανεν 
δταν έπείσθη δτι ό λάρυγξ του έφθάρη. Είνε ό μόνος 
σανσονιέ δστις δέν ύπετάχθη είς τήν μόδαν. Νεότα
τος ένεφανίσθη μέ τραγούδια τοΰ Άρτουά καί άσπρο. 
μάλλης έξηκι.λούθει πιστός εί; τά πιρώτά του θέ
ματα.

—'Εν Ρώμη άπέθανεν αίφνιδίω; ό διαπρεπής λό
γιος κόμης Όδυσσεύ; δέ-Νούνσιο, Σλαυιστής, Έλ-

λην.στής καί Σινολόγο;, καθηγητής, τής. Σλαυικη; 
φιλολογίας εί; τό έν Ρώμη Ποντιφικόν Πανεπιστη- 
μιον, έπίτιμον δέ μέλος τών κυριωτέρων παρ’ ήμίν 
επιστημονικών σωματείων. Εί; τόν δέ Νούντσιο ο
φείλονται βαθείαι φιλολογικοί, άρχαιολογικαΐ καί Ι
στορικοί έρευναι, άναφερόμεναι εΐ; τήν Ρωσσ[α,ν, 
Βουλγαρίαν, τήν 'Ελλάδα, τήν Συρίαν κτλ. Πλην 
άλλων, έδημοσίευσε μελέτα; περί τοΰ πολυτίμου κω
δικός τοΰ περιέχοντο- τό χρονικόν Κωνσταντίνου του 
Μανασσή. πε. έν Ίεροσολύμοις βασιλικής τή;
Γεννησεως, τοΰ μόνου διατηρουμένου έκ τών έργων 
Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, κτλ. Ό δέ Νούντσιο 
είχεν έπίσης άναλάβει τήν σύνταξιν τού καταλόγου 
τών έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού σλαυικών, σινι
κών καί ιαπωνικών χειρογράφων.

—Παρά τό Ούζόκ έπεσε βληθείς ΰπό σφαίρα; εΐ; 
τό στόμα ό ύπολοχαγό; τή; έθνοφρομρά; Έλεμέρ 
Μπανγάη διάσημο; Ούγγρο; συγγραφεύ; γνωστός 
ύπό τό ψευδώνυμον Ζουμπολύ, διευθυντή; τής βιβλιο
θήκη; τού ’Εθνικού Μουσείου τή; Ουγγαρίας.

Τό τελευταΐόν του έ'ργον πραγματεύεται τό κίνημα 
τών Νοτιοσλάβων καί τάς αΐιίίας τή; απόπειρας τοΰ 
Σεραγιέβο.

# #
Ό κ. Λυκ. Κογεβίνας διωργάνωσεν έκθεβιν εξή

κοντα έργων του, τής παραγωγή; τού 1914, ή οποία 
δμω; δέν υπερέβαλε τήν περυσινήν έμφάνισίν του. 
Είναι εύγενής καλλιτέχνη; — δέν έννοοΰμεν μόνον 
τήν καταγωγήν, έξ ή; έκλεκτούς καί πολλούς έπι- 
σκέπτας τά έργα του εκτιθέμενα διτνανται νά ελ
κύουν — άλλά καί τήν τέχνην, ή εύγένειά του δέ 
αυτή διαφαίνεται εΐ; τήν άντίληψίν του τήν ποιη
τικήν, ήτι; έξωτερικεύεται δειλά μέν καί χωρίς 
τήν σφραγίδα τής οριστική; διαμορφιόσεω; τοΰ τα
λάντου του, άλλά μέ σημεία δημιουργικού τόνου όχι 
ευκαταφρόνητα. Είναι αφελή; έν τή τέχνη του, νεω- 
τεριστής, άλλά χωρίς νά έκβιάζη αυτήν μέ τεχνο
τροπίας πληθωρικά;. Αποδίδει τήν φύσιν δπως τήν 
διαισθάνεται, χωρίς ψιμμύθια, μέ ποίησιν καί αρμο
νίαν.

Κ; τά τοπείά του λ. χ. δέν φαίνεται ό δυνατός 
καλλιτέχνης, άλλά ό λεπτός, ό κομψός, υπερέχουν δέ 
άναμφισβητήτως αί θαλασσογραφίαι του.

Οί πίνακές του είναι έντυπώσεις έκ τής 'Ελληνι
κής φύσεως καί τής Γαλλικής. Έλπίζομεν,. δτι θά 
μελετήση πολύ τήν 'Ελληνικήν Φύσιν, έν ή ή έσωτε- 
ρική του αΐσβησις, ή Ψυχική του μυστικοπάβεια θά 
εΰρουν ευρύ στάδιον έκφράσεως. Ή 'Ελληνική φυ- 
σις είναι άπέραντος καί πολυποίκιλος· ά; άφοσιωΰή 
είς αυτήν καί αυτή θά τόν άμείψη πλουσιωτατα.

Έκ τών έργων του τά «ΙΙεΰκα», τά «Κυπαρίσσια», 
ή «Λεύκες», τό «Μανδοΰκι», τά «Καΐκια στήν 
"Υδρα», δ «Σηκουάνας», τά «Ψσΐ.ιόπαιδα», ή «Προ
κυμαία», τό «Λιμάνι», ό «Σκαραμαγκάς» καί έκ τών 
τοΰ «Μεγ. Σπηλαίου» ή παριστώσα τήν μονήν και 
τά κελλία είναι τά καλλίτερα. Ό μεγαλείτερος πίναξ 
Saint Tropez είναι ψεύτικος, δπω; μέτρια έργα 
είνε οί Ψαράδες, ή Άκρόπολις άπό τό Μέτς, ό 'Ε
σπερινός, ή Ελβετία, παράδοξοι δέ εις χρώμα αί 
Άκροπόλει; του καί αί Στήλαι τοϋ 'Ολυμπίου Διός. 
“Εχουν χάσει τήν 'Ελληνικότητά των. Έπίσης ατυ
χείς αί προσωπογραφίαν του.

Ό κ. Κογεβίνας πρώτο; παρουσιάζει έν έκθέσει 
eaux-forts — δρο; καλλιτεχνικό; άμετάφραστος, 
δυστυχώς, διότι ή λέξις χαλκογραφία δέν δύναται 
νά βεωρηθή άκριβής. Έκ τών δειγμάτων τό Μονα
στήρι τοΰ Πόρου είναι τό άριστον.

Τά πλεϊστα τών έκτεθέντων έργων του έπωλήθη- 
σαν. 'Αγοραστοί ό Βασιλεύ;, δ Διάδοχος καί οί κ. 
κ. Τομπάζης, Εμπειρικός, Πεσματζόγλους, ίΖαβιτσιά 
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νος, Νεγρεπόντης, Βλαστός, Βελλια- 
νίτης, Δελαγραμμάτης, Χατζηκυριά- 
κος, Χωρέμης.

Κ; τό Λύκειον τών Έλληνίδων 
έδόθη ύπό τοΰ τμιμιατος τών δε
σποινίδων εορτή ύπέρ τών όρφανών 
τού πολέμου. Ή δεσποινίς ΙΙαπαμα- 
νωλη έτηφ.^ύδησε μέ φωνήν έντο
νον τδ ·· .ω» τοΰ κ. Ξανθαπούλου,
τό τραγανοί τή; Ρήνα; τοΰ κ. Σά
κε λλαρίδου καί τήν «Άνθοστεφάνω- 
την» τοΰ κ. Λαμπελέτ, έξετέλεσαν 
έν τρίο τοΰ Γκρήγκ οί κ. κ. Βανδώ- 
ρος, Οίκονομίδη; καί Ξανθόπουλος, 
ό βέ νεαρώτατίις, άλλά πλήρης μέλ
λοντος βιολιστής κ. Δούρας έξέπλη- 
ξε μέ τήν πρώιμον τέχνην του. “Ε
δειξε γλυκύτητα καί διαύγειαν καί 
τά τεμάχια άλλως τε — ττκτωδία, 
νανούρισμα, σερενάτα, — ήσαν κα
τάλληλα διά τήν λεπτήν αρμονίαν, 
ήτι; τόν διακρίνει. Άλλά καί τό 
φιλολογικόν μέρος δέν ύπελείφθη. 
'Π δεσποινίς 'Αγγελική Κολυβά,μα
θήτρια τοΰ κ. Άνασταοιάδιυ, άπ- 
ηγγειλε μέ πολλήν έκφρασιν καί μέ 
τεχνικά; μεταπτώσεις τήν «Κόρην 
τήςΡούμελη;» τοΰ κ. Δροσίνη, καί μέ ύπόκρουσιν, ή 
όποια δμω; ήτ> ύπέρ τό δέον ζωηρά, τό «Έρημοκλή- 
σι τοΰ κ,Προβελεγγίου.Κατά τήν άπόγγελίαν,τό βιολί 
επαιζε τήν προσευχήν τή; Μαργαρίτα; έκ τοϋ «Φά- 
ουστ».Ή Δίς Κολυβά, δραματική είς τό πρώτον ποίη
μα, λυρική εΐ; τό δεύτερον, άπέδειξε διπλοΰν τά
λαντου, τό όποιον καλλιεργούμενον διά τής μελέτης 
θά άποβή σπάνιον. Ό κ. Παναγόπουλος είπε μονο- 
λογους γαλλικούς, έν οί; σατυρικούς στίχους τοϋ 
Σουρή, άναρμόστους διά τό άκροατήριον. ’Έπαίχθη έν 
τέλει ή γαλλική κωμφδ(α «Μετά ■ γάμον» κατά 
μετάφρασιν τοΰ κ. Κακλαμάνου, κατάλληλο; διά 
παιδία...

— Επί τή ’Εθνική εορτή ή Αθηναϊκή Μανδολινά- 
τα έδωσε τήν έκτην έτησίαν έθν. συναυλίαν. Έξε- 
τελέσθησαν έν θούριογ τοΰ κ. Σαμάρα, συμφωνίαι 
καί ραψφδίαι Ελληνικοί τοΰ κ. Λάβδα, ή δέ χορφ. 
δια, ή δ. Πανταζ-ίπούλου καί ό κ. Καρατζάς έψα
λαν άσματα πατριωτικά τοΰ Καρρέρ, τού Παριζί- 
νη, τού κ. Λάβδα, έν δημοτικόν, τραγούδια ε
πίσης τών κ. κ. Σαμάρα, Λαυράγκα καί Ροδίου, τά 
όποια δέν ήσαν μέν έθνικά, άλλ’ ήρεσαν διά τήν 
ιόραίαν μελφδίαν.

—Ή Τετάρτη συναυλία τοΰ Κουαρτέττου Μπου- 
στεντούϊ ήτο κι ή τελετ-ταία τή; έφετεινής περιό- 
δου. Έπαίχθη τό δύσκολον Κουαρτέττο τοΰ Χάϋδν 
μέ ζωηρότητα, μέ πολύ δ’ αίσθημα καί παθητικότη- 
τα ή «Μουσική στιγμή» τεϋ Σοιμπερτ καί τό Μεν- 
νουέτο τοΰ Βοκερίνη, δημοφιλή διά τήν γλυκύτητά 
των. ΟΙ συμπαθεί; έκτελεσταί απέδωσαν μέ στορ
γήν καί έν έλληνικόν άντάντε τοΰ κ. Λιάλιου, δϋ- 
σκολώτατον, τό όποιον καίτοι άργά ληφθέν άπεδό
θη μέ δλην τήν γερμανικήν μυστικεπάβειαν ήτι; τό 
«------... ................................ ...

;πχεν ή βιολίστιια δεσποινί;
ητ,ς ιδίως διεκρι'θ | ,ΐς τήν «Μαζούρκα··» τοΰ Βενι- 

4 '•-ψσκη. ή δεσπο,νίς Ν. Σακελ>.αοοπού/ωυ καί ό κ. 
Καρατζάς. "Εν φ ,ητικόν τρίο «Ύπό τό ιρώς τή; Σε. 

j ληνης» τοΰ κ. Ξανθοπούλου ”ρεσε πολύ, έπαναλη-

σκολώτατογ. τό όποιον καίτοι άργά ληφθέν άπεδό- 

διακρίνει. Ή συναυλία έτε^ίωσε μέ τήν έπάνάλη- 
ψιν τοΰ κουαρτέττου τίοΰ Γκρήγκ, τό όποιον είχεν 
άφήιηι άλησμονήτους έντυπιόσεις κατά τίμ προίτην 
ύπό τοΰ Κουαρτέττου έκτέλεσιρ.

— Πρό 7 έτόίν είς μικροσκοπικός μαθητής, Γεώρ
γιος Ευσταθίου, ήλθεν έξαφνα άπό τάς Πάτρας καί

Γεύνγιος Εύαταϋ·ίου

εί; τό Δημοτικόν Θέατρον έπαιξε βιολί. Ή «Πινα
κοθήκη» έδημοσίευσε τότε τήν εικόνα τοΰ ένδεκαε- 
τούς ναυτόπαιδο;. "Εδειξε τότε τήν άκαλλιέργη 
τον άκόμη ιδιοφυίαν του, περιήλθε τήν ’Ανατολήν, 
καί ευτυχώς είς Αίγυπτον έτέθη ύπό τήν προστασί
αν τής κ. Μπενάκη, ήτι; άνέλαβε νά σπουδάση τόν 
Λιλιπούτειον μουσικόν. Καί ήδη, δ ωραίος έφηβος 
ήλθεν έξ Εύρώπης ώ; καλλιτέχνη; φημισμένος.Πτυ- 
χιοΰχος τοΰ Ωδείου τών Βρυξελλών, με πρώτον 
βραβέίον, μαθητής τοΰ Μαρτώ, συνδυάζει τήν ευ
χέρειαν τής έκτελέσεω; μέ τόν χρωματισμόν τής 
έκφράσεως. ’Αφελής, άνεπιτήδευτος έχει έν τούτοι; 
βαθύ αίσθημα, και έκτελεϊ χωρίς νά καταφεύγει εί; 
έπιδείξεις. Ακρίβεια είς τόν τόνον, λεπτότης εί; 
τάς λεπτομερεία; δεικνύουν δτι άντιλα.μβάνεται τό 
πνεύμα τοΰ συνθέτου. ’Ιδίως είς τά; ρωμαντικάς 
συνθέσει; ιό δοξάρι του έχει έξαιρεεικ.ήν χάριν καί 
ποικιλίαν. Καί τά χαρίσματα αυτά άπέδειξεν εις τήν 
δοθεϊσαν συναυλίαν του έν τώ Δημοτικφ Θεάτρφ 
καθ’ ην έπι δύο ώρας μόνο; έξετέλεσε τό πρόγραμ
μα. περιλοιιΟάνον μίαν σονάταν τού Μπετόβεν. 
έν κονσέρτο τιιΰ Μόζαρτ, έν δυσκολώιατον πρε
λούντιο τοΰ Πουνιάνι—Κρίσλεφ καί άλλα; έκ- 
λεκπάς συνθέσεις. Ό συνοδεύων κλειδοκυμβαλι- 
στής πολύ άνεπιτήδειος. Έχάθησαν τόσοι διπλω- 
μαποΰχοι κλει δοκιμβαλισταί τοΰ Ωδείου ;

—-Ό έ\· Μιλάνηι σπονδάσας βαθύφωνος κ. Γειόρ- 
γιος Λουλούδας, δ όποιος είνε προωρισμένος διά τό 
θέατρον. έδειξε Ικανήν τέχνην εί; τήν συναυλίαν. 
Γμ· έδωσε. Η φωνή του είνε πολύ συμπαθητική 
-καίτοι στερείται έπαρκοΰς δννάιιεως, διεκρι’θη δέ 
εις τον «Δον Κάρλον» καί είς τόν «Μεφ στοφελήν», 
ετι δέ μάλλον ήρεσεν είς τήν ποοσευχήν τοΰ «Μάρ
κου Μπότσαρηυ τοϋ Καρρέρ. Τής συναυλία; μετέ- 

,πχεν ή βιολίστιια δεσποινίς Άσπ. Ζαρειφοπούλου,
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
φθέν. 'Εξαιρετικήν έντύπωσιν ένεποίησε τό άσμα 
τών «Δύο Γρεναδιέρων» τον Χάϊνε, μελοποιηθέν υπό 
τοϋ Σούμαν καί εις τό όποιον ύποφαίνεται ή Μασσα- 
λιώτις. Έψάλη πολύ καλά ύπό τοΰ κ. Καρατζά.

—Είς δύο συναυλίας έδείχθη ή πρόοδος τών μα
θητών τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών, ένδεικτική τής έπιμε- 
λοΰς καί άπστελεσματική; έργασίας, ήτις γίνεται έν 
αύτφ. Εξαιρετικής μνείας είνε άξιοι ή δεσπιιΐνί; 
Παπαγιαννοπούλου καί ό κ. Δ. Μητρόπουλο; εις τό 
πιάνο. Ή πρώτη έπαιξε μέ τέχνην τόΚονσέρτο εις 
ρέ έλασσον τοΰ Ρουμπινστάϊν, ό δέ έππά θαυμασία; 
συνθέσεις τοΰ Σκαμπάτη. Ή έκτέλεσις τοΰ κ. Μη- 
τροπούλου υπήρξε τεχνικωτάτη. Έπίσης ό κ. ,Ανπ. 
Σκόκος κάλλιστα διηρμήνευσε μίαν νυκτφδίαν καί μίαν 
μπαλλάνταν τοΰ Σοπέν. Ή δεσποινίς Πίστη το 
βιολονσέλλο χειρίζεται δεξιώτατα. Ό κ. Μιχαλύπου- 
λος είς τά δύο άσματα τοΰ «Μεφιστοφελοΰς» μάς 
άπεκάλυψε καί δύναμιν φωνής άλλά καί Ψυχολογίαν 
είς τήν άπόδασιν τοΰ δύσκολου χαρακτήρος. ΊΙ ορ
χήστρα τών πνευστών οργάνων, άποτελουμενη έκ 
μαθητών τοΰ στρατιωτικού σχολείου ύπό τόν νευρώ
δη διεύθυνσιν τοΰ διπλωματούχου κ. Σωζοπούλου, έ- 
ξετέλεσεν άριστα τήν εισαγωγήν τής «’Ιφιγένειας 
έν Αΰλίδι». Ή έντύπωσις θά ήτο καλλιτέρα έάν έ- 
ξετελεϊτο έν αιθούση θεάτρου. Ό εύθύαυλο; τοΰ κ. 
Λαζάρου τεχνικώτατος εις τήν Βιεννέζικην πόλκαν 
τοΰ Ρισσώρ. 'Π έπίδειξις αδτη τών πνευστών ορ
γάνων άπέδέιξε τήν καρποφόρον διδασκαλίαν τοϋ 
κ. Σπ. Καίσαρη, εις δν καί οφείλεται ή χρησιμωτάτη 
ΐδρυσις τοΰ στρατιωτικού τμήματος.

—Ό παρεπιδημιών ’Ιταλός δραματικός ύψίφωνος 
κ. Κάρα δέν έδικαίωσε τήν φήμην τον. Ή φωνή 
του, κατάλληλος μάλλον διά Βέατρον παρά δι’ αί
θουσαν, έχει άνάγκην σπουδής άκόμη. Είς τήν 
«Τρακαν» σχετικώς ήτο · καλλίτερος. ΊΙ κ. Καμπα- 
νάκη ικανοποίησε τό άκροατήριον, ιδίως είς τήν 
«Σεμιράμιδα» μέ τούς τεχνικωτάτον; λαρύγγια: ,έ; 
της.

—Ή πέμπτη συναυλία τής όρχήστρα; τοΰ 'Ωδείου 
απέδειξε τήν ώραίαν κατεύβυνσιν τής μουσικής δια- 
μορφώσεως ήν έχει ώς σκοπόν. Ή εισαγωγή τή; 
«Άλκήστιδος» τοϋ Ι’κλούκ, χαρακτηρίζει τόν συνθέ
την οστις άντέδρασε κατά τοΰ Ιταλικού μελοδράμα
τος τελειοποιή : τό δραματικόν δφος καί οστις έ- 
πέτυχε τήν ισορροπίαν μεταξύ τών δικαιωμάτων ποι- 
ήσεως καί μουσικής. Ή συμφωνία τοΰ Μπράμς 
πλήρης άρμονικοΰ ρνθμοΰ καί θαυμασία; μελωδικής 
γραμμή;, έχει πολυποίκιλους βεματικάς άναπτύξεις. 
"Ηρεσεν Ιδιαιτέρως τό τρίτον μέρος — τό Άλλε- 
γκρέτο γκρατσιόζο—τό όποιον άντικαθιστφ τό ού- 
νηθε; «σκέρτσο». Τό φινάλε είνε πλήρες εύθτμιυ 
πνεύματος, ορμητικόν καί πλούσιον είς ιδέας. Ή βιο- 
λίστρια κυρία Μπουστεντούϊ, Έλληνΐς τό γένος, έ
παιξε, δοηθούση; τής ορχήστρας μέ έξαιρετικήν ευ
γένειαν καί άβράν λεπτότητα είς τό Κονσέρτο τού 
Βιετάν, ιδίως τό Adagio απέδωσε μέ βαθύ αίσθη
μα. Τά άλλα τρία μέρη τοΰ προγράμματος άφιερώ- 
θησαν είς τόν μέγαν Βάγνερ. Τό πένθίμσν έμβατη- 
ριον έκ τοΰ μουσικοΰ δράματος«Λυκόφως τώγ θεών» 
έσκόρπισεν εις τό μέ άμυδρόν φώς, κατά σοφήν πρό 
νοιαν φοιτιζόμενον Βέατρον θλΐΨιν μεγαλοπρεπή. 
Ή έκφρασις — πομπώδη; καί έδώ άκόμη — 
τής απελπισίας δεσπόζει. Άπεδόθη άριστα ύπό τής 
ορχήστρας. Ό κ. II. Μπότασης έτραγούδησε συνο 
δείρ τής ορχήστρας τό «Άσμα τοΰ άστέρο;» έκ τού 
«Τυγχάουζερ», μέ ήρεμον γλυκύτητα. Τέλος ή όρχή
στρα ήρμήνευσεν δσον ήτο δυνατόν—διότι διά τά.· 
Βαγνερείονς ίλιγγιώδεις συνθέσεις Απαιτείται πλή
ρης καί τελεία πολυόργανος όρχήστρα — τόν «Κα · 
πασμόν τών Βαλκυριών, παραστατικώ;. _άποδώσασ. ι 
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τήν μεγαλοπρεπή κραυγήν τών πάνοπλων γυ
ναικών, καί τήν άφιξίγ διά μέσου τών αιθέρων τών 
άλλων αδελφών των, αί όποϊαι σύρουν τά σώματα 
τών πεσήντων πολεμιστών.

—Ό κ. Κλ. Τριανταφύλλου είς νέαν έμφάνισιν — 
σουαρέ-γκρίζ — ήρεσε άκόμη περισσότερον.

—Άφίκετο μετά μακράν άπουσίαν ό βαρύτονος κ. 
Νικολάου. ’Εσχάτως είς τάς περιοδείας του άνά 
τήν ’Αμερικήν καί Αίγυπτον έθριάμβευσε.

—Ό κ. Φαραντάτο; έδωσε δευτέραν συναυλίαν, μέ 
νέον έντελώς .τριιγραχια.Εϊς τήν Σονάταν (έργον 28) 
τοΰ Μπειτόδεν, εις τήν Μπαλλάνταν τοΰ Σοπέν 
καί εϊς τάς βαριασιόν τοΰ Παγανίνι—Λίστ, συν
θέσεις δυσχερεστάτας, έδειξε αίσθημα πολύ, σημαν- 
τικώτατον τουσέ καί ευχέρειαν καταπλήσσουσαν. Είς 
μίαν σπουδήν τοΰ .Sel‘arire>lha έδειξε τέχνην καί 
γοργότητα, ένφ εϊς μίαν reverie τοΰ Σκαμπάτι 
καί έν caplice τοΰ Falkeberg ύπήρξεν ήρεμος 
καί γλυκύς. Ό κ. Μπότασης έτραγούδησε τέσσαρα 
άσματα* δύο εκκλησιαστικού ύφους, είς ο ιδιαίτατα 
ευδοκιμεί καί δύο αγγλικά τραγούδια, τοΰ Δβόρακ, 
«Τραγούδια ποΰ ιιοΰι έμαθεν ή μητέρα μου» καί τοϋ 
Ρουσσέλ τό «'Ιερόν πυρ».

—-Ό νεαρός βαρύτονος κ. Πέτρος Μπότασης ήρχισε 
τάς σπουδάς του είς τήν Γενεύην, έξηκολούθησεν αυ
τά; ’Αθήνα; παρά τή κυρίρ Φωκά καί κατόπιν έ- 
τελειοποιήθη είς Μιλάνον. Είνε κυρίως λυρικός, μέ 
μεταλλικήν γλυκισάτην άλλά καί Ισχυρόν φατνήν, 
καταλληλοτάτην διά λειτουργικά; μελωδίας. "Εχει 
τήν θρησκευτικήν μυστικοπάΟειαν, κατάλληλον διι'ι 
τά ορατόρια. Προτού έλθη εϊς ’Αθήνας, περιώδευσεν 
είς Αμερικήν, ένθα έδιοσεν έπιτυχεστάτας συναυ
λίας.

Ή έμφάνισίς του έν τή αιθούση τοΰ Ωδείου προε- 
κάλεσε ζωηρά; συμπάθειας. Έκ τοϋ έκλεκτοϋ προ
γράμματος του ιδιαίτατα ήρεσε τό άσμα «Ίν κέστα 
τόμπα» τοΰ Μπετόβεν, τό «Μπενβενοΰτο Τσελλίντ» τοΰ 
Ντιάζι, άμφότερα αίσθηματικιότατα καί μέ φυσικ 'S- 
τητα, καί τού Σαίνς-Σάνς τό συνδυάζον γοργότητα 
καί πΐάησιν «Πά ντ' άρμ». Υπέρ πάντα παθητικώτατα 
άπεδόθη τό «Έκλαψα στ' όνει ρό μου» τοΰ Γάλλου Hile 
τεχνικώτατος δέ είς τά; Στάνς τής «Λακμέ». 
’Αληθινή άντίθεσις ή «Ναπολιτάνικη ταραντέλλα» τοΰ 
Ροσσίνι, δύσκολη πολύ άλλά καί χαρακτηριστική διά 
τήν Ιδιορρυθμίαν, τήν ποικιλίαν. Έδειξεν ευστροφίαν 
φωνή; άξιοσημείωτον. Καί ήλθε κατόπιν ή σειρά τών 
Ελληνικών άσμάτων. Έτραγούδησε τόν «Γέρο-Δήμο» 
μέ ένα χρο>ματισμόν Οαυμάσιον, τό «'Αγάπη μου κοι
μήσου» μέ πολλήν περιπάθειαν, τό «Τρελλοκόριπσο», 
άλλ’ ύ.τέρ πάντα έψαλε μέ αληθινόν πόνον τό «Ρι- 
νάκι μου», άσμα δημώδες, άλλά τελειο.τοιημένον- τό 
ήκουσεν άπό γραμμόφοινον έν 'Αμερική καί τό απέ
δωσε γλυκύτατα.

Γενικώς ό συμπαθή; βαρύτονος αισθάνεται ψάλλων. 
ΤάΈλληνικά ιδίως τραγούδια έξήρχοντο άπ’ευθείας 
θιά έλεγέ τις, έκ τοΰ βάθιη·; τής καρδίας του. Τό 
ύφος του είνε 'Ιταλικόν, αδ χαμηλοί δέ φωναΐ διαυ
γέστατοι. ΊΙ άναπνοή μεγάλη, ή ντικσιόν ακριβής, 
ειλικρίνεια άποδόσεως. Έν μι$ λέξει, «άοιδός δια
νοούμενος».

'Π συνοδεία τοΰ κλειδοκυμβάλου ύπέοοχος, όφειλο- 
μένη είς τήν διπλωματ ιϋχον δεσποινίδα Ραφαήλ, ήτις 
καί έξετέλεσε μόνη μίαν φαντασίαν τοϋ Σοπέν, έκ- 
τελεσθεΐσαν άλλοτε παρ, ήμϊν ύπό τοΰ Γκοντόφσκυ, 
έν πρελούντιο τοΰ Ραχμανίνωφ, τήν αρχαϊκής άπλό- 
τητος «Χορεύτριαν τών Δελφών» τού Ντειμπισσΰ καί 
τήν γοργήν «Πεταλούδαν» τοΰ Γκρήγκ.

&

Η «Κορσικανική Έκδίκησις», τό μονόπρακτου με
λόδραμα τοΰ συμπαθούς καθηγητοΰ τοΰ Ωδείου κ. 
Μαρσίκ, έγράφη .ηρό 2 έτώυ έπί λιμπρέττου τοΰ Γάλ
λου συγγραφέω; κ. Μπαισιέ καί έπαίχθη διά πιρώτηυ 
φοράν έν Ρώμη, δ.του έτυχεν ευμενούς ύποδοχής. Τό 
ύφος τής μουσικής είνε δραματικότατου, ί] άντίστιξις 
τεχνικωτάτη. ή ενορχήστρωσες, εϊς ήν ό κ. Μαρσίκ 
έχει άληθινήν Ιδιοφυίαν, άριστστεχνική.

ΊΙ μουσικέ) φράσίς τη; είναι πλήρης μελφδία; 
καί σαφήνειας, νεωτεριστική, έχουσα καί τό ’Ιταλι
κόν καί τό Ελληνικόν. Ή μουσική παντομίμα είναι 
άρίστη Ήδικήθη έν τούτοι; έκ τοΰ Λιμπρέττου δ 
σ»",. ' ί,, διότι είναι άσήμαντον, ύπομιμνήσκορ έν 
ταΐς -,.,'ρίαις γραμμαί; καί έν τισι λεπτομερείαις τήι 
«Καδαέ.αρίαν Ρουστικάνα».

ΊΙ έκτέλεσι; άρκετά καλή. Ή ήρωι; ήρμηνεύθη 
ύπό τή; κ. Βλαχόπουλου· άλλά καί ή κ. Κανδύλη 
δέν ύπελείφθη. Ό Μωραΐτης αδιαθετών έφάνη κα
τώτερο; τή; φήμης του. Ό Άγγελόπουλος άριστος.

Η μετάφρασις τοΰ λιμπρέττου ύπό τοΰ κ. Σκλά
βου πολύ καλή. ΊΙ σκηνοθεσία, γενομένη ύπό τοΰ 
κ. ’Αραβαντινοΰ, καλλιτεχνική. Αί ένδυμασίαι έξεη 
τελέσθησαν πιστότατα Κορσ.-ζανικαί ύπό τοΰ Συλλό
γου τής «Προόδου».

Τό ίδιο βράδυ παρουσιάσθη έκτό; τή; όπερα; ζαί 
ή ό.τερέττα. Διότι μετά τί|ν «Κορσικανικήν Έκδίκη- 
σιν» έπαίχθη καί ί] μονόπρακτη όπερέττα «Βέρα 
Βιολέττα» τοϋ Βιεννέζου "Ευσλερ. Ή ύπόθεσί; τη; 
μέ κωμικά; σκηνάς καί φαιδράς παρεξηγήσεις διε
ξάγεται εί; τό 1’alais lie Glace τών ΙΙαρισίων, 
εις τά σεπαρέ τοΰ οποίου δίδουν συνέντευξιν τά έ- 
τερα ήμίσυ διαφόρων ανδρογύνων. Συμπτώσεις 
ρουν άντιμετώπους τούς ένδιαφερομένου; καί 
ξαγεται έν διασζεδαστικιότατον ·: ·'■ τούλι κιά 
τό τέλος δλα καταλήγουν, δπως συνηιίως, κατ’ 
χήν. Ή μουσικέ) είνε χορός καί τραγούδια, πιιλύ
ταχτή ζαί διασκεδαστική, άλλά ή όπερέτττα έγκατε- 
λείφθη, χαρακτηρισθεϊσα ώς πολύ σόκιν. Διότι άλη
θώς ό έλαφρήκοσμος δρφ ζωηρότατα. Ό Κοφινιώ- 
τη; έχόρτασε φιλιά. Δι’ αύτό ίσως ήτο ζωηρότατες. 
’Ο Δράμαλης έξοχος, ώς γέρων έξηντλημένος έκ τοΰ 
άσώτου βίου. ΊΙ δεσποινίς Κολυβά, ή ήρωϊς, χαρ τω- 
μένη, ευλύγιστος. Έχόρευσε ωσάν τήν "Ενκελ. Έ
πίσης χαριτωμένη ή κ. Φιέρα. ΊΙτο δέ Οαυμασία ή 
στιγμί), καθ' ήν ολόκληρον τθ θέατρου άρωματίσθη 
άπό τήν μυρωδιά τής βιολέττα;, ή οποία έσκορπίσθη 
άπό του; ήθοποιούς. Ή σκηνοθεσία έγένετο ύπό τή; 
δεσποινίδας "Ενκελ, ήτις δμω; είχε μικρόν μέρος. 
Δ·ιά πρώτην φοράν έτραγούδησε καί τό μπαλλέτο.

— Κ; μίαν αίθουσαν τοϋ Ζαππείου ήνοιξεν, έπι- 
ύελείφ τοΰ «Καλλιτεχνικού Συλλόγου» έκθεσις τών 
έργων τοΰ άειιινήστου θαλασσογράφου Βασιλείου 
Χατζή. II στοργί) τών συναδέλφοιν συνεκέντρωσε 
τά πλεϊστα τών έργων του, άνερχεμενα εϊ; 260 
έλαιογραφίαι, ύδατογραφίαι, κρητιδογραφία:, σκιο- 
γραφίαι, παλαιότερα καί νεώτερα, το.τεϊα καί θα- 
λασσογραφίαι καί συνθέσει; ιστορικοί. ΊΙ «Πινακο
θήκη» έγραιρεν ήδη έκτενώ; διά τά νεώτερα έργα 
του. ΊΙ έντύπωσις έκ τή; συνολικής ήδη έκθέσεως - 
δύναται νά συνοψισθή δτι έκ τών πολεμικών ναυτι
κών πινάκων—■;
ιοτοι — ι
Ναυμαχίαν τής 
λικόν «Βέλο;» ένεργοΰν νηοψίαν, έν άλλο έν τρι 
κυμιώδει έπ!.ση; θαλάσση άναχθέν πρός περιπολίαν, 
ή «Αμφιτρίτη», κομίζουσα τόν νεκρόν ττΰ Βασιλέω; 
καί έκ τών σκίτσων του οί Φούρνοι τοΰ Τσάγεζι, ι· 
οί πρόσφυγες έπί. τον TtXcl-ou, ή τιλύοΐζ τοΰ χατ«· 
στρώματος, ή μεταφορά τών τραυματιών είναι τά > 
άριστά. Μία λιμνθάλασσα τής Μακεδονίας είναι,' 
μεριεργοτάτη διά τόν χρωματισμόν, υπέροχο; δέ

φέ- 
διε- 
εί; 
εϋ- 
πε-

εϊκόνι, έν άπόππφ.
. γραφηθή εϊ; δλα τά διδακτικά βιβλία τών σχολείων. 

Είναι ή γνώμη τή; Α. Μ. τής Βασιλίσσης καί δέν 
•καί δυστυχώς όχι ολίγοι είναι άτελεί- ύπάρχει αμφιβολία, ότι τό ' Υπουργείου τής ΙΙα·.δεί- 

έκτό- τοΰ μεγάλου τοΰ παριστώτ-τος τήν Λ α; θά σπεύση νά έποιφεληθή τής ώραίας αυτής έκ- 
'Έΐ.λης. διακρίνονται, τό άντιτ:ρπιλ- ; φράσεω; τή; Μεγάλη; 'Ιδέας.

—·Ό θίασος τοΰ Δημοτικού έτελείωσε τά; παρα
στάσεις του μέ τό αύτό έργον, μέ τό όποιον καί ήρ- 
χισε· Τόν «’Λρχιτσίγγανον». Δίδει ήδη παραστάσεις 
εις Βόλον, μεθό θά άπέλθη εϊς Θεσσαλονίκην.

Τήν ημέραν άκριβώς τοϋ Πάσχα ήρχισαν ταύ- 
ά > πιχρόνως τάς παραστάσκ; των τά θέατρα Κοτο- 
ιι, πούλη, Κυΰέλης καί Άλάμπρα;. Τό πρώτον μέ τά 

«Παναθήι-αια», τό -δεύτερον μέ τό «’Λεροπλάνον» καί
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σκίτσα όμοιας τεχνοτροπία; είναι τό Κανδήλι

Μοΰδρος χιονισμένος μέ τούς ψωνιστάς τού στόλου. 
Έκ τών τοπείων του, τά όποια δέν υστερούν τών 
θαλασσογραφιών ύπό έποψιν τέχνης, κάλλιστον τό 
Μοναστήρι τοΰ Πόρου. Μία προσοτπ/γιραφία έν σμι- 
κρφ τοΰ Βασιλέω; είναι πολύ καλή. Έκ τών παλαι
ών έργων ή διήγησι; τοΰ Πειρατοΰ είναι δυνατόν 
καί χαρακτηριστικόν έργον, ένθυμίζον Λύτραν. Κα
λά σκίτσα όμοιας τεχνοτροπία; είναι τό Κανδήλι 
τοΰ Ναύτη καί ή Καλόγρηα. Έάν τις πρόσθεση 
τούς Λύο Βυζαντινού; πίνακας, έχει ολοκληρωτικόν 
σχεδόν έν ταίς γενικαί; γραμμαίς τό έργον τοΰ 
Χατζή.

Ή κοινωνία έδειξε θερμόν ένδιαφέρον. ΙΙλεϊστα 
έργα του ήγσράσθησαν, πυκνοί δέ προσέρχονται οί 
έπισκέπται εϊ; τήν αίθουσαν, ήτις περιλαμβάνει έν 
ώραίον έργον ένός άτυχους καλλιτέχνου, τοΰ όποιου 
ή μορφή ώς προσωπογραφία διά τοΰ κ. Μπουζιάνη 
καί ώς προτομή διά τοϋ κ. θωμσ.τούλου παρίσταται 
έκεϊ ζόίσα καί έκφραστικωτάτη.

— Είς τό φουαγέ τοϋ Δημοτικού θεάτρου διωρ- 
γάνιοσεν έκθεσιν πολεμικών εικόνων του είς εικοσα
ετή; -καί σχεδόν αύτοδίδακτος Κρής ζωγράφος, ό 
κ. Φειδία; Μι,χελιδάκη;. Ή παραγωγή του είναι 
ποσοτικώ; 'ικανοποιητική. —70 πίνακες εύμεγέθεις, 
γενόμενοι. είς διάστημα δύο έτών—, άλί.ά άτεχνος. 
’ Εξέμαθε τήν τέχνην άπό τόν πατέρα του, ζωγρά
φον έν Κωνσταντινου.τόλει. άλλά δέν έμορφώθη καλ 
λιτεχνκώς. Τά πρωτόλειά του προξενούν σχεδόν 
έκπληςιν διά τήν μεγάλην συνθετικήν φαντασίαν, 
τόν σΐ'μβολισμιιν, ιίλλ’ ή γραμμή ή τεχνική λείπει 
σχεδόν έντελώς. Τά έργα είναι δοκιμαί μάλλον κα
κότεχνοι. άλλά μάς φανεριόνουν ένα καλλιτέχνην 
τοΰ μέλλοντος. Ευτυχώς ό Βασιλεύς άνέλαβεν ΐδίαις 
δαπάναις τήν σπουδήν του έν Ευρώπη καί οΰτω έ- 
σόθη εν τάλαντον, τύόποΐον θά εβρη τώρα τόν άλη- 

,' ώνόν δρόμον τή; τέχνη; κοά θά άναπτυχθη εϊ; δε
ι >τητ<·. Σήμερον ζή ε; τό περιβάλλον τή; Βυζαν

τινή; αγιογραφίας. ΟΙ πΐ'νακές τ.υ έχουν μίαν ορ
μήν πρός τά; μεγάλα; εκφράσεις, αί όποϊαι απευθύ
νονται πρό- τήν λαϊκήν ψυχήν. Τό ράψιμο τής ση
μαίας άπό τόν καλόγηρον, ή Μεγάλη νοσσκάμος — 
Παναγία, τό σάλπισμα τής έφόδιυ, ή φωτιά μέ φω
τιά—εΰζωνος πυροβολών άπό βράχου, ένώ σκάζει 
έμπρός του μία εχθρική ό6ίς— ένας τραυματία; 
στηρ ζάμενος έπί τοϋ όπλου καί άναζητών φορεϊον, 
ή ’Αγάπη τοΰ ΒασΑέως πρό; τόν στρατόν του καί 
έν μικρόν ό Βασιλεύ; είς τά στενά τή; Κρέσνας

• είναι τά καλλίτερα, παραδοξότατον δέ τό «Ελληνι
κόν βιολί». ’Από τάς χορδάς του 
κόκκη·ες
‘ εμικά επεισόδια. Άλλ’ άνώτερον 
«"Ονειρον τοΰ Έλληνόπαιδος». Παριστφ ένα παιδί, 
τό όποιον αποκοιμάται, ένφ μελετφ τήν Βυζαντινήν 
ιστορίαν εϊς τό πτωχικόν του δωμάτιον. Βλέπει τότε 
έν όνειριρ μίαν Βυζαντινήν τελετήν έν τφ ναφ τής 
Άγ. Σοφίας. Φαντάζεται δτι άνακτάται ή Κωνσταν 
τινούπολις καί τό ονειρόν του δ αγράφεται έν τή 

.. ΊΙ είκών αυτή πρέπει νά λίθο-

έκπηδοΰν νότες 
καί θούρια άσματα καί είκονίζοιπαι πο- 

δλων είναι τό



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τό τρίτον μέ τήν «Άλωσιν τή; Κωνσταντινουπόλεως».
__ Τό πρώτον ξένον έργον το οποίον ίβωσεν ο 

θίασος Κυβέλης είνε «Φερδινάνδος δ γλεντζές» τού 
Καντιγιώ. Φάρσα ξεκαρδιστική. Ή Κυβέλη είχεν 
ώραίαν έμφάνισίν μιά; αφελούς ύπάνδρου ή όποια 
ζητεί νά παίξη .ρόλον έλαφράς γυναικός μέ ένα πα
ραγγελιοδόχον δν χαριέστατα υποδύεται, ό κ. Λεπε- 
νιώτης- ό >·. Νέζερ ώς φαρμακοποιός κωμικότατος.

Ή κ. Παρασκευοπούλου θαυμασία είς τόν ρόλον 
μιάς άξέστου υπηρέτριας, ή όποια θέλει νά γινη κο
κότα. Τό έργον σχεδόν Ακατάλληλον διά δεσποινίδας.

—Ό θίασος Κοτοπούλη ώ; πρώτον νέον έργον έδω
σε τήν «Άκαπνον πυρίτιδα»,κωμφ&αν τών Ντανκούρ 
καί Ντιεντονέ.νΕύφυεστάτη,μέ πολύ Αλατισμένα; σκη 
νάς. Ό έρωτευμένο; μέ τήν σύζυγον τοΰ
φίλον τ Ύβόνην. Αλλεπάλληλα έπεισό-
δια ένσκήππονν, όφειλόμενα κατά τό πλείστον είς τήν 
άνοικονόμητον ζηλοτυπίαν τής έρωμένη; του Φανός. 
Τίποτε δέν κατορθώνει ό Μωρίς. τόν όποιον και απο- 
καί.εί ή Ύβσνη «άκαπνον πυρίτιδα». Ή δ.Κοτοπούλη 
ώ; Ύβόνη εί; τό όλίγον μέρος της χαριτωμένη, με 
μίαν δαυμασίαν τσυαλέτταν.Τόν κυριώτερον ρόλον εί- 
χεν ή δ. Ζαφειροπούλου ώ; Φανός. Έπαιξε μέ ζοιη- 
ρότητα, φβάνουσαν την υπερβολήν ένίοτε- απητειτυ 
περισσοτέρα φυσικότης. Ό Γονίδης, ώ; Ανεκτικό: 
σύζυγος, Αποδεχόμενο; προδύμως κάδε δικαιολογίαν 
παρεκτροπή;, έδειξε προσόντα λεπτοΰ κωμικαϋ. Ο 
Παλμύρας. άπάχη; άκουσίως ύποδυόμενο; τόν Ιατρόν, 
αμίμητος. ’Αφελέστατο; δ κ. Χαλκιόπουλος είς ένα 
λαϊκόν τύπον. Ή κυρία Γαβριηλίδου μετά μακράν έκ- 
λειψιν ένεφανίσθη καί πάλιν, Ανεξάντλητος είς δη
μιουργίαν τύπων. Τό ζεύγος Μυράτ ήρίδμησε μία- 
Ακόμη έπιτυχίαν.

— Τά Καντιωτάκια, έχοντα άνάγκην ένισχύσει , 
πρός καλλιτεχνικήν μόρφωσιν, ένεφανίσθησαν 
μίαν έκτακτον παράστασιν. ’Επιτύχω; έμιμύδησ-; 
συναδέλφους των, Ιδίως τήν Έγκελ >αί τόν ’ 
βίδην, έχόρευσαν τόν χορόν τών άπάχηδι···.· καί έ^ 
παιξαν τρεις παιδικά; κωμφδία;. ’Ιδιαιτέρως έκαμε / 
έντύπωσιν ή χορευτική χάρι; τής μικρός ’Ολυμπίας 
είς τόν χορόν τών Νυμφών, δν έχόρευσεν ώς Αρχαία 
όρχηστρίς μετά τοΰ νεαρωτάτου έρασιτέχνου κ. Για- 
νούλη, έχοντο; τάλαντον κεκρυμμένον έως τώρα, 
άλ).’ άξιον προσοχής.

—Είς τό δέατρον Συντάγματος δά παίξη τρισυ. , ι 
στατος δίασο; Αγνής Ρεζάν, " 
κωβίδου.

—Ό κ. Πλέσσας ένοικίασε 
ον», δπερ δά φέρη έφεξής τό 
σα». Θά άρχίση ·τεοί τα μέσα Μαίου, συμπράττοντιζ·'··, 
καί τοΰ ζεύγους Χατζηχρήστου καϊ τοϋ ζεύγους ω 
Χέλμη.

—Ή δραματική σχολή τοΰ ’Ωδείου Πειραιώς έ- <· 
δωσεν εί; τό Β. Θέατρον παράστασιν διά νά έπιδεί-’ώ 
ξη τάς προόδους τών μαθητών. Τά μέρη άτινα ύπε- 
διδησαν ήσαν δυσανάλογα πρός τήν μόρφωσίν των. 
Διεκρίθη ή δεσποινίς Σούφλα. Έπαίχβη καί ή κω
μφδία ή «Ανεψιά τής κυρά-Μαρίας» κατά μετάφρα- 
σιν τοϋ κ. Μ. Μαρή.

—Ό θίασος Παπαϊωάννου δά παίξη έφέτος εί; τό 
«Πανελλήνιον».. Θά συμπράξη ή δεσποινίς Κολοβά, ή 
δεσπ.'Λνίς Κανδυλάκη, ό κ. Κοφινιόσης καί τό Αγ
γλικόν μπαλέτττο.

— Τό δέατρον Νεαπόλεως δέν δά λειτουργήση έφέ
τος. χαρακτηρισβέν ώς γρουσούζικο.

Νέα βέατρα συνοικιακά ιδρύονται εις τήν συνοικί
αν Μακρυγιάννη ύπό τοιϋ ηθοποιού κ. Α. Δελενάρδου, 
είς δέ τό τέρμα τής όδοϋ Λιοσίων δά παίξη ό δία
σο; τή; κυρίας Ανθής Δρόσου.
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Γαβριηλίδου καί Ία

ϋ

Η- τό λαϊκόν Οεατρίδιον «’Απόλλων» θά παίξη 
ό δίασο; Βασιλειάδου.

___Λέγεται δτι ό νεαρός δσον καί δόκιμο; ποιητή; 
κ. Ν. Λ. δά μετάσχη ένεργώς ένός τών πρωτευόντων 
θιάσων.

—Νέα
βέλη; ή

τό θέατρον «Άθήναι- '■ 
όνομα «θέατρονΠλέ

έργα αναγγέλλονται. Είς τόν Θάσον Κυ- 
___ ,, «Ανατολή» τοΰ έν Μιτυλήνη ομογενούς κ. 
Κουρτζή τό όποιον και έπαίχβη έν Μιτυλήνη ύπόό τής 
κ. Κυδέλης, ή «Μερκαντέ» τοΰ Βαλζάκ, ή «Κολλι
τσίδα.

Ης τό δέατρον ΚοτΡπούλη «Ένεκα ό πόλεμος», 
ή «'Ωραία Μασσαλιώτις», ή «Παναγία ή Καπηφο- 
ρίτισσα» τοΰ κ. Χόρν».

Είς τό «ΓΙανελλήνον» τό «Πικ-Νίκ» Λάσκαρη, τό 
«Κοκορικό», ή «Βασίλισσα τοΰ κινηματογράφου».

Έπιδεωρήσεις δά εχομεν «Παναβήναια», «Πανό
ραμα» τό όποιον έφέτος δά παιχδή ΰπό τοΰ βιάσου 
Κυβέλης, τά «Νέα Επινίκια» τοΰ κ. Κυριακοΰ, τό 
«’Ενσταντανέ», «ΙΙααπαγάλον» Βώτη, νέον Α.Ο.Δ.Ο. 
«Νέαν Σκούπαν», καϊ λαϊκά; τό «Γκιουβέτσι*, τής 
«Κολοκυβοκορφάδε;» κτλ.

Άλλα έργα Αγγέλλονται- Ή «’Οχλοκρατία» τοΰ 
κ. Άσπρέα, «Άλκις ό νέος» τοϋ κ. Ξενοπούλου, 
ή «Πλημμύρα» τοΰ κ. Χόρν, ό «Ξένος» τοΰ κ. Νιρ
βάνα, ό «Αντικατοπτρισμός», μονόποακτον τοΰ κ. 
Άννίνου, ή «Λεστενίτσα» τοΰ κ. Δαραλέξη, ή «Λένα» 
τοΰ κ. Μελά, «Αγάπη στό χωριό» τοΰ κ. Χατζοπού- 
λου, ή «Ψυχή» τοΰ κ. Βώκου.

—Τό νέον δέατρον τής πλατείας Κολοκοτρώνη δ- 
περ δά άρχίση προσεχώς άνεγειρόμενον δά όνομασδή 
«Λυρικόν» καί δά λειτουργήση ίσως τό βέρος. Παρ’ 
αύτό δά άνεγερβή καί χειμερινιιν. Ή έπιχιίρησις δι
ευθύνεται ύπό τών κ.κ. Άναστασιάδου καί Φΰρστ, 
ών ή φιλοκαλία έγγυάται περί τή; τελείας καί νεωτε
ριστικής καταρτίσεως θεάτρου άξιου τής πρωτευούσης.

—Ύπό τοΰ Λυκείου τοΰ κ.Ταβουλάρη άνεβιβάσδη 
■είς τό Β. θέατρον ή «’Αντιγόνη» τοΰ Σοφοκλέους 

κατά τήν Αρχαιοπρεπή μετάφρασιν τοΰ κ. Άλ. Ρα- 
γκαβή. Ή φοιτήτρια τής φιλολογίας δεσποινίς Έρ- 
μίνα Φραντζή μέ τό ώραϊον της παράστημα έπαιξε 
ζωηρά· ή φωνή της καταλληλστάπη, άλλά δέν έτυ- 
χε καλής διδασκαλίας. Ό κ. Δασκαλάκης, φοιτητής, 
κάλλιστα μελετημένος, ή δεσποινίς Τσούκα, τοϋ ή- 
δοποιοδ, ώς ’Ισμήνη έπαιξε μέ Αρκετόν θάρρος, τε- 
χνικώτερος δ’ οπωσδήποτε ΰπήρξεν ό φύλαξ κ. Κοκ
κίασης, μαθητής τοϋ Λυκείου. Έξετελέσβη ύπό τήν 
διεύδυνσιν τοΰ κ. Σκλάβου ή μουσική τών χορικών 
τοΰ Μένδελαον, ώς καί αί είσαγωγαί είς τά δύο μέρη.

—Έδόδη είς τό Παρίσι νέα κωμφδία τοΰ Σάσα 
Γκιτρύ, τοΰ γνωστού κωμφδιογράφου, (υίοΰ ένός τών 
μεγαλειτέρων Γάλλων ήβοποιών), οστις παίζει ό ί
διο; τά έργα του μέ τήν σύζυγόν του. ’Επιγράφεται 
«Ή ζήλια», σκοπεί δέ νά Απόδειξη δτι δχι σπανίως 
ή άδικος ζηλοτυπία τοϋ συζύγου ώδεΐ τήν σύζυγον 
είς τήρ Απιστίαν. ΑΙ σκηναί φυσικοί καί άβίαστοι 
είνε πλήρεις κωμικών έπεισοδϊων. Ό Μπολντέλ φαν
τάζεται δτι ή γυναϊκά του τόν προδίδει. Κάμνει τό 
τπίτι του άνω κάτω καί ησυχάζει δταν έκλέγει φαν
ταστικόν έραστήν ένα ήσυχον μυθιστοριογραφίαν, καθ’ 

_ · ιύ έπιτίδεται διά λόγων καί τόν Αναγκάζει νά ξυ- 
,ρίση τόν μύστακά του, διότι ή γυναίκά του τοΰ είπεν 
ότι είνε Αδύνατον νά φκλήση άνδρα μουστακοφόρον. 

\ 'ητεί λοιπόν νά Απόδειξη είς τήν γυναϊκά του δτι 
-ράγματι άγαπρ τόν μυβιστοριογράφον άφοΰ είγε 

"ορισμένος. Δαμαρτύρεται πρό; τόν μυβιστοριογρά- 
■ 'τον ή γυναϊκά του. έκεϊνο; δέ τήν παρηγορεϊ, τής 

-φογγίζει τά δάκρυα καί δ,τι ήθελε νά άποφύγη ό
• πίζυγος σχεδόν συντελείται. Άλλ’ ό Μπολντέλ
• ξεθυμώνει, όμολογεϊ τήν πλάνην του καί χαίρει διότι 

■‘,ή γυναϊκά του δέν τόν έπρόδωσε.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ήρξαντο άνασκαφαί έν Παλαιφ Φαλήρφ 
έι δέσει Βοϊδολίβαδον έν τφ Αρχαίοι έκεΐ νεκροτα
φείο). ’Ωσαύτως έν ΙΙαλαιφ Κορίνδφ ύπό τής ’Α
μερικανική; Σχολής.

— Έν Γαυρολίμνη τής Ναυπακτίας εύρέδη τυχαί
οι; ναός καί μία έπιτύμϋιος έπιγραφή τοϋ ΣΊ” αίώ- 
νςτ. ΐ,.ϊκουσα είς «Πρόμαβον φιλόξενον δνβρα»'

■ . όν Χίφ» άνει·ριέδ»|σαν έντός τοΰ Τουρκικού νε
κροταφείου 3,000 Αργυρά Μεσαιωνικά νομίσματα, ά
τινα άνηρπάγησαν ύπό τών κατοίηων. ΊΙ αστυνο
μία μόλ; 200 κατώρδωσβ νά περισυλλέξη.

— Εν Θεσσαλονίκη παρά τό νέον παράρτημα τοϋ 
νεκροταφείου εύρέδησαν Αρχαίοι τάφοι.

- ’— Απεφασίσθη νά ένεργηδώσιν Ανασκαφαί έν 
Ϊ^Οήτη παρά τό χωρίον Πλάτανο; τής Μεσαράς, έν
θα είχεν εύρεδή πέρυσι, πλουσιιότατος τάφος, έξη- 
κριβώδησαν δέ δύο έτι ομοιοι θολωτοί τάφοι.

— 'Επίσης δά ένεργηδώσιν άνασκαφαί έν ΓΙαλαι- 
οκάστρφ τής Κεφαλληνίας, έν άρχαίφ Δημιιτριάδι, 
παρά τόν Βόλον, πρός εΰρεσιν τοΰ τάφου τοΰ Δη- 
μητρί’ου ΙΙολιορκητοϋ.

— Έν Ρεδύμνφ εύρέδησαν Μυκηναϊκοί τάφοι, μέ 
ίζωγραφημένους πήλινου; λάρνακας. Διετάχβη ή ε
νέργεια άνασκαφών.

— Άπεφασίσθη ή στερέιοσι; τοΰ 'Ωρολογίου τοΰ 
Κηρύστου.

— Άπό τοΰ κ. ΙΙροκο.τοίου έδωρήθησαν εί; τό 
ύπουργεϊον σπουδαιότατοι πήλινοι κεραμίδες έγχάρα- 
κτοι, προερχόμενοι έκ Βαβυλώνος.

— Εί; τού; κ. κ. Β. Στάην καί Λ. Κεραμόπουλον 
άπενεμήδη ύπό τής Ακαδημίας τοΰ Βερολίνου βρα
βείου 800 μάρκων διά τάς άρχαιοέ.ογικάς των έρ- 
γασίας.

— Κατεσχέδησαν έν Πειραιεί, έξαγόμενα λαδραί- 
ως διά τό εξωτερικόν, μία μεγάλη μαρμάρινη λήκυ
θος τοϋ Δ' αίώνος παριστώσα τόν Άχαρνέα Όφε- 
λϊνσν, άπρχαιρετίζοντα τήν σύζυγόν του καί μία στή
λη έπιπύμβιος Ρωμαϊκών χρόνων μέ παράστασιν α
ποχαιρετισμού δύο γυναικών.

— Έν Δωρικφ εύρέδη Αργαϊος τάφος μετά μαρ
μάρινη; πλακά; καί λουτροφόρο; μετ’ αναγλύφου τοϋ 
Δ' αίώνος.

— Έν Βοδενοίς εύρέδησαν τάφοι χριστιανικής έ- 
W.’"lS μετά σκελετών άθικτων.

— Είς τό χωρϊον Έπισκοπί) τής Κρήτης Ανεκα- 
λύφθη τυχαίοι; σπουδαίος Μυκηναϊκός τάφος, έντός 
βράχου, λαξευτό; μετά δύο πήλινων λαρνάκων καί 
πήλινων Αγγείων.

— Έν Τηγανίφ τής Σάμου εύρέδησαν δύο μαρ
μάρινοι κεφαλαί καί είς κορμός μετά βάσεω; άλλου 
Αγάλματος Ρωμαϊκής έποχής.

— Έν τή ένταΰδα Ιταλική άρχαιολογ. σχολή ό 
εταίρο; Λιμπερτίνι ώμίλησε περί τών Προπυλαίων 
τοΰ Άππίου Κλαυδίου Πούλχρου τή; Έλευσίνος, Α- 
ναπαραστήσα; έν τφ συνόλφ του τό κτίρισν, καί ό κ. 
Περνιέ περί τής Ελληνική; τέχνη; έν Έτρουρίφ καί 
τής Έτρουσκικής τέχνης έν Ελλάδι.

— Ό κ. Άδαμαντίου εκαμεν άνακοίνωσιν κατά 
τήν συνεδρίαν τής Εφορευτικής Έπτροπής του Βυ
ζαντινού Μουσαίον, περί έξόχως ένδιαφερούσης συλ
λογής Βυζαντινών καί χριστιανικών μικροτεχνημά
των, ήτις δά πλουτίση τ° Moiwioy μας. Τά κει
μήλια ταϋτα ύπήρχον έν Ναυστάβμφ άπό δύο έτών, 
προέρχονται δέ Ατό τήν Μεσσήνηντή; Σικελία; συ).- 
λεγέντα κατά τήν έκ σεισμού καταστροφήν αυτής, 
τά δέ παρελήφδησαν έκ Μάκρη; τής Θράκης κατά 
τόν ΈλληνοΒουλγαρικόν πόλεμον. Είναι δέ εικόνες, 
Αμφ»α, σκεύη καί χειρόγραφα μεγάλης άξίας.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Λ1ΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ. — Ό γνωστό; διά 

τήν ένδουσιοιδη εθνικήν του δρΑσιν καί τήν ιστο
ρικήν πολυμάδειάν του κ. Δ. Καλλίμαχος συνε- 
κέντρωσεν εί; τόμον τά; πλήρει; παραστατικότητος 
περιγραφά; του περί τοϋ Έλληνο-Βουλγαρικοϋ πο
λέμου, δν παρηκολούδησεν ώς ήεροκήρυξ. Τό ΰ- 
φος του είναι πολεμικώτατον καί έναργέστατον.

ΕΙΙΕΤΠΡΙΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». — Άπό οκτώ έ- 
τών είχε διακοπή. Ή ίλλειψί; του ήτο αισθητή καί 
ή Εφορεία^ τοϋ «Παρνασσού» έπανέλαβε φιλοτιμό- 
τατα τήν έκδοσιν. Ο τόμος περιλαμβάνει uvaxou 
νιόσεις τών κ.κ. Βερναρδάκη, Τσοπωτοϋ, Σακελλα- 
ροπούλου, Άποστο)1δου, Κουγέα, Μενάρδου, Σωτη- 
ρ.άδου, Βλαντή, Χατζάκου, Μηλιαράκη καί Άν
δρε άδου.

> ΔϊΝΑΙΟΝ Η ΑΓΩ1ΊΙ ; — Νεαρός τελειόφοιτος 
τής Φιλολογίας, ό κ. Διον.ΙΙ.Καλογεράτουλος. έδη- 
μοσίευσε διατριβήν περί τοϋ έρωτήματο; άν είνε 
έφικτη πάντοτε ή έπί τοϋ Ανηλίκου παιδός έπίδρασις 
τού παιδαγωγού. Τό θέμα άνέπτυξεν ό κ. Καλσγε- 
ράτουλος καί έν τώ Παιδαγωγικ.φ Φροντιστηρίφ τοΰ 
Πανεπιστημίου,προεκλήδησαν δέ συζητήσεις καί κρί
σεις. Τό πραγματεύεται μετ’ ευθυκρισίας, παραδέ- 
• ων καί σχετικά; γιώμας Ατό τοΰ Πλάτώνο; μέχρι 

τ· 5 Λομπρόζο, καταλήγει δέ δτι ή άγωγι’ι πρέπει να 
νω έπτόλητική, μή ούσα έντελώς άδύνατο·:. Β 
’’’Λ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ. - Έξ.8ό'’ησαν παρά 

τ Υογαιεχνική; Βιβλιοθήκη; Φέξη, συγκειπρα»- 
I είς τόμον, δλα τά μετά Τόν θάνατον τοΰ 
Γ αμά’πη εύρεδέντα Ανέκδοτα διηγήματά το ι. 

έξ αιάών ίνε τίλειωμένα, άλλα είνε Ατελή, 
•α Αποτελούν προσχεδιάσματα διηγημάτων, 

ε.χον ,8ημοσιει·θή μετά ’·ν θάνατον του 
σιτ'ν.Λψέω; εί; Άλεξανδριανά περιοδ.κά. Ή σφρα- 
γΐ η όποια χαρακτηρίζει όλόκληρον τό έργον τού 
I. ιαδιαμάντη, Ανευρίσκεται είς κάδε γραμμήν τών 
ύ..ηγΐ|μάτων αυτών. Τό «Άγγέλιασμα»,ή «Μάννα καί 
κόρη», ό «Γάμος τοΰ Καραχμέτη», τά «Συμβάντα 

·μ·)ο» είναι τ·ποδείγματα τεχνικής διατυπώ- 
Ε έκδοοις είναι έπιμελημένη καί ό τόμος ά- 

i απαραίτητον συμπλήρωμα τοΰ έκδοθέντο; ή. 
μπληρωμένου έργου τού Παπαδιαμάντη. 
ΓΡΥΦΠΜΛΤΑ ΚΛΙ ΑΠΗΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
—θΕΙΧΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. —- Ύπό τού Αριστού- 

.«λόγον κ. θεοδ. Ζωγράφου Ίωανάίτου έξεδό- 
■αν εί; 6 τεύχη, Ατοτελούμενα έκ σελίδων 2370, 

όνοι Εκκλησιαστικοί άναφερόμενοι είς τάς Εϋαγ- 
•Λικας καί Λποστολικά; περικοπάς τάς άναγτνω- 
ιμενας καθ’ δλα; τά; Κυριακά; τού έτους. Τό 

>γον είνε ύπό πάσαν έποψιν πολύτιμον, σκοπούν τήν 
θικοποίησιν τοϋ λαού διά τής άναπτύξεως τών χρι- 
ιανικών Αρετών. Ό συγγραφείς άναδεικνύεται 

ιολυμαδέστατος καί εύγλωττος.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. - Ύπό τοΰ βιβλιο- 

ωλειου τή; «Εστία;» ήρχισεν έκδιδομένη σειρά 
■αιδικών διηγημάτων τής κυρίας Αρσινόης Παπαδο- 
ούλου. Μετά τήν «Όλοπράσινην βασιλοπούλαν» 
ξεδόθησαν είς έν τεύχος «Ό ήρως τών Σερρών» 
αί «Η Αθηναία Σουλτάνα», μετ’ εικόνων. Προσε- 
ώς δά έκδοθώσι καί άλλα παραμύθια, γραμμένα μέ 

ιοιητικήν χάριν καί είς γλόισσαν κατάλληλον διά τά 
-αιδιά, εί; λαϊκι’ιν έκδοσιν, καθιστιΰσαν αύτά προιπ- 
ά είς πάντα; τούς Έλληνόπαιδας.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙ ΠΟΙΗΣΙΣ. — Νέον περιοδικόν 

κριτικόν, διευδυνόμενον ύπό Σπ.Άλιμπέρτη.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ.—Νέον περιοδικόν μηνιαίον. Σκο- 

τός του νά ύποστηρίξη τού; νέου; άλλ’ έκλεκτούς, 
έ πλήρη ελευθερίαν γλοισσης. Ίδρυταί Ν. Τσοϋχ- 

Στ.Φέρη;, Λ.Μάρκελλος καί Ρ. Ρυμέλης.

Γ>
C



ας τής μέση; τήξεως είναι 
τοΰ Άκροπστάμου», ήβογρα- 
πούλου, ήν έξέδωκεν ή Λο-

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ---- Η Φέ
σι; τής γυναικό; είς τήν 'Ελληνικήν έπαρχίαν, ή 
μοίρα τής γεροντοκόρης, ή τραγικότης τοϋ έκπεσμοϋ 
μιας εύπορου οίκογενι 
τό θέμα τοϋ «Πύργου 
φίας τοϋ κ. Κ. Χατί 
γοτεχνική Βιβλιοθήκη τοϋ κ. Φέξη. Ό συγγρβφεϋ; 
εις άπλήν γλώσσαν, χοωματισμένην τοπικά, μέ ψυ
χολογίαν τών χαρακτήρων, πλέκει τόν μύθον φυσικά 
και άβίαστα, άποδίδων τήν χαρακτηριστικήν άντί- 
ληψιν μιά; μικρά; Ρουμςλιωτικής κοινωνίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ.—Ό κ. Π. Λεβεντάκος κατόπιν μακρύ; 
ζωής έκτος τής ’Ελλάδος, παρακολούθησα; τόν τρό
πον τής διαίτη; είς τά προηγμένα κράτη καί τήν 
έπιστημοννκήν πρόοδον, έξέδωκεν εις δύο τόμους 
Μελέτην περί Υγιεινής, ήτι; περιέχει έν εΰλήπτφ 
γλιόσση υποδείξει; περί τής ζωής, δπως αδτη κα- 
ταστή άνετος, υγιεινή καί δπως κλεισθή ή θύρα 
είς τόν ιατρόν. Τό βιβλίον δέν είναι θεραπευίεκόν, 
ούτε ό συγγ<ραφεΰς ιατρός. ’Ακολουθεί νέαν όδόν 
συμφώνω; πρός τήν φύσιν καί τήν λειτουργίαν τοΰ 
ύργανισμοϋ, υποδεικνύει κανόνας καί ώσκήσει;, αΐτι- 
νες καθιστώσιν άπρόδολρτον τόν άνθρωπον άπό .τά
σης νόσ· καί καθιστώσι τόν βίον του άπό/αυσιν 
καί <*·· ,·· . . .·ως διά τής υγείας τφ εξασφαλίζουν τόν 
πλούτε ν.

ΑΙ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΟΡΑΤΙΟΥ.— Ύπό τοϋ διδάκτο- 
ρος τή; φιλοσοφία; κ. Ν. Λιβαδα, διακρεθέντο; διά 
τήν ποικίλην, άλλά καί πρωτότυπον φιλολογικήν του 
παραγωγήν, έξεδόθησαν «ί Διδακτικοί ’Οδοί του 
ρατίου. 'Εκτός τοϋ κείμενο ή έκδοσις περιλαμβάω. 
σχόλια, Ερμηνευτικά; άν<. ύσεις καί έμμετρου; μ 
ταφράσεις, χρησίμου; δχι ιιόνον διά τοΰ; σπουδή . 
στάς, άλλά καί διά πάντα φιλολογοϋντά. fl

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

«PALLAS»

Κέντρον τοΰ αριστοκρατικού κόσμου.—Gau
mont Journal.Παρελαύνουν τά πλέον έπίκαιρα 
καί αξιοπερίεργα γεγονότα.—Πολεμικοί ταινίαι. 
—Διάσημοι καλλιτέχναι τοΰ θεάτρου.—’Ορχή
στρα Βολωνίνη άρμονικωτάτη.

«PATH Ε»

Ταινίαι εκτάκτως ένδιαφέρουσαι. Μεγάλοι 
τραγωδοί καί έξοχοι κφμωδοί.—Pathe Jour
nal μέ έπίκαιρα γεγονότα.—’Ορχήστρα Δελ— 
Μπουόνο, Απολαυστική. r

«APOLLO»
Μέγας Κινηματογράφος 

Διευθυντής: Κ. Έμπεόγλου

Σειραί εκλεκτών έργων τοΰ περιφήμου οϊκόυ 
«Νόρδισκ·» τής Κοπεγχάγης. Άστα Νιέλσεν— 
Ψιλάντερ—Μπέττη Νάνσεν—Νοβέλλι.— Ό 
Κινηματογραφικός κολοσσός «Καβείρια» κατέ- 
πληξε.- Κοινωνικά λεπτότατα έργα μεγάλης 
αξίας.

X
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Καθ' ίκάστην ) ’Εκδίδσνται 1ί»ί -;ρ,· 

κλήρωσιν ) Παρέχοντα κέρδη « 2,
"Εκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμάται α·

γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣ.ΤΗΕ

1,200.000 ΚΕΙΡΛΗ
αξίας δραχμών >400,000
μμάτια αξίας δραχμφν «00,000
ινάμενον νά διαιρεθή «ίς τέσσαρα τέταρτα J
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Ή πρώτη κλήρωσις γενήσετοι τή 22 Φεν 

λίου (9 Μαίαυ) 1915, ή τρίτη τή 28 Ιουνίου 
(10 ’Οκτωβρίου) 1915, ή πέμπηη τή 29 Ν 
Δεκεμβρίου 1915 (13 ’Ιανουάριου 1916).

Δι’ έκάστην τών κληρσεων έκδίδονται ίδ: 
μών, ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυ> 
μένα άντι μιά; δραχμής έκαστον και παρεχοντ·

Άμοιβαί, ών δεν έζητήΟη ή πληρωμή έν- 
ϋπέο τοΰ Ταμείου τοΰ Εθνικού Στόλου.

Είς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν ί . μιά; έπί προκαταβολή 
ειδικής, μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ” 
ξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται εκπτω.- —’■ ■' -
ράζοντας δια μιά; έπί προκαταβολή τοϋ τίμημα-, 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται ίκπτωσι; 10 ο; ....... „_____ . ______,___,
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων και τμη·. των γοαμματίου, παρέχεται έκπτώσις’δ τοί'ς ο)ο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ IIQLYOYNTAI· Είς τά δν Γ·~ τ--7-.— :5;------- *- -
σίας άρχάς.—Είς τάς ΤραΜεζας, είς τούς Σταή. ρχας και Στασιάρχα; · .................. , _Γ......
τούς διαχειριστής τών Μονοπωλίων και τά πρακ ορεϊα καί τούς πωλητάς τών εφημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτιησιν γραμμ: ■ ■ - ·
■τοΰ Έβντκοΰ Χτάλου καί τών ’

Έν δλφ 
80,000 
«0,000 

:».<»< »ο 
6,000 
0,000 
Β,ΟΟΟ 

y 8,000 
«00,000

ορίου (7 Μαρτίου) 1915, ή δεύτερα τή 26 Άπρι-
Ίουλίου) 1915, ή τέταρτη τή 27 Σεπτεμβρίου 

•βρίου (12 Δεκεμβρίου) 1915 καί ή έκτη τή 31

ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντι τεσσάρων δραχ-' 
μίνα νά δ'.αιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώ- 
σαωμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

, τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται

.ή του τιμήματος, κατόπιν 
s ...... ι ή τιμήματα γραμματίου ά- 
έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο) ο, είς δε τούς άγο- 
γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπιτε-

πα ταμεία,ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπάς δημο- 
' “ ’ ; τών Σιδηροδρόμων. — Είς

ζ

ατίω άπευθυντέον είς το Γραφεΐον Λαχείον 
Α. -/αοοτήτων, Ύπουργείον Οικονομικών
ST διευθύν^ Τμηματάρχής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
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